Paslaugos aprašas
„IBM IoT Weather Data on Cloud“
Šiame paslaugos apraše aprašoma „Cloud Service“. Taikomuose užsakymo dokumentuose pateikiama išsami
informacija apie kainą ir papildoma informacija apie Kliento užsakymą.

1.

„Cloud Service“
„IBM IoT Weather Data on Cloud“ suteikia prieigą prie IBM įmonės „The Weather Company“ teikiamos
orų informacijos „IBM Maximo Asset Health Insights“ ir „IBM Maximo Asset Manager Scheduler Plus“
Klientams. Tai apima prieigą prie prognozės duomenų, esamų duomenų, istorinių duomenų, pagrįstų
vartotojų arba turto buvimo vieta.

1.1

Pasiūlymai
Klientas gali rinktis iš šių pasiūlymų.

1.1.1

„IBM IoT Weather Data on Cloud, Maximo Asset Health Insights“
„IoT Weather Data on Cloud, Maximo Asset Health Insights“ teikia esamą, istorinę ir prognozės orų
informaciją, kuri naudinga gaunant įžvalgas apie svarbaus įmonės turto būklę. Orų informaciją galima
įdėti į formulę ir suskaičiuoti turto būklės balą bei gauti kitą informaciją, pvz., jutiklio duomenis, amžių arba
istorinius tvarkymo ar gedimų duomenis, laikomus „Maximo“ turto įraše. „IBM IoT Weather Data on Cloud,
Maximo Asset Health Insights“ prenumerata suteikia orų duomenis, skirtus naudoti tik „Maximo Assets
Health Insights“ Programoje. „Cloud Service“ reikalingos „IBM Maximo Asset Health Insights“ arba „IBM
Maximo Asset Health Insights on Cloud“ teisės.

1.1.2

„IBM IoT Weather Data on Cloud together with Maximo Asset Management Scheduler Plus“
„IBM IoT Weather Data on Cloud together with Maximo Asset Management Scheduler Plus“ suteikia
prieigą prie orų informacijos „Maximo Asset Management Scheduler Plus“ klientams. Apima prieigą prie
prognozės duomenų ir esamų sąlygų. „IBM IoT Weather Data on Cloud, Maximo Asset Manager
Scheduler Plus“ prenumerata suteikia orų duomenis, skirtus naudoti tik „Maximo Asset Manager
Scheduler Plus“ Programoje. „Cloud Service“ reikalingos „IBM Maximo Asset Management Scheduler
Plus“, „IBM Maximo Asset Management Scheduler Plus on Cloud“, „IBM Maximo Asset Management
Scheduler Plus Bundle on Cloud“ arba „IBM Maximo Field Workforce Management on Cloud“ teisės.

2.

Duomenų tvarkymo ir apsaugos duomenų lapai
IBM Duomenų tvarkymo priede http://ibm.com/dpa (DTP) bei Duomenų tvarkymo ir Apsaugos duomenų
lape (-uose) (nurodomame (-uose) kaip duomenų lapas (-ai) arba DTP įrodymas (-ai) toliau nurodytuose
saituose pateikiama papildoma „Cloud Service“ duomenų apsaugos informacija ir jos parinktys, susijusios
su galimu tvarkyti Turinio tipu, įtrauktais tvarkymo veiksmais, duomenų apsaugos funkcijomis ir Turinio
saugojimo bei grąžinimo specifika. DTP taikomas, jei (ir tik tokia apimtimi) Turinyje esantiems asmens
duomenims taikomas Europos Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (ES/2016/679) (GDPR).
„Weather Company Data Packages“ duomenų paketai perduodami iš „Weather Company“ į „IBM
IoT Weather Data on Cloud“
https://www.ibm.com/software/reports/compatibility/clarityreports/report/html/softwareReqsForProduct?deliverableId=0815C3C04DF111E69D99A7F65171374C
„IBM Enterprise Asset Management on Cloud (Maximo)“ apdoroja duomenis „IBM IoT Weather
Data on Cloud“
https://www.ibm.com/software/reports/compatibility/clarityreports/report/html/softwareReqsForProduct?deliverableId=91E58490BC4911E499F1528B5A128231

3.

Paslaugos lygiai ir techninis palaikymas

3.1

Paslaugos lygio sutartis
Netaikoma šiai „Cloud Service“.
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3.2

Techninė pagalba
„Cloud Service“ techninį palaikymą, įskaitant palaikymo kontaktinę informaciją, sudėtingumo lygius,
pasiekiamumo palaikymo valandas, atsakymo laiką ir kitą palaikymo informaciją ir procesus rasite
pasirinkę „Cloud Service“ IBM palaikymo vadove svetainėje
https://www.ibm.com/support/home/pages/support-guide/.

4.

Mokesčiai

4.1

Mokesčio apskaičiavimas
„Cloud Service“ mokesčio apskaičiavimas nurodytas Operacijų dokumente.
Šiai „Cloud Service“ taikomas toliau aprašytas mokesčio apskaičiavimas.

5.

●

Turtas – tai unikaliai identifikuojamas „Cloud Service“ pasiekiamas ar valdytinas materialusis
išteklius arba vertę turintis daiktas.

●

Įgaliotasis vartotojas – tai unikalus vartotojas, kuriam bet kokiu tiesioginiu arba netiesioginiu būdu
(pavyzdžiui, naudojant tankinimo programą, įrenginį arba taikomųjų programų serverį) ir bet
kokiomis priemonėmis suteikiama teisė naudotis prieiga prie „Cloud Services“.

●

Lygiagretusis vartotojas – tai skaičius vartotojų, kurie vienu metu bet kokiu tiesioginiu arba
netiesioginiu būdu (pavyzdžiui, naudodami tankinimo programą, įrenginį arba taikomųjų programų
serverį) ir bet kokiomis priemonėmis naudoja prieigą prie „Cloud Service“. Asmuo, kuris vienu metu
naudojasi prieiga prie „Cloud Service“ kelis kartus, skaičiuojamas kaip vienas Lygiagretusis
vartotojas.

Papildomos sąlygos
„Cloud Service“ sutartims (arba atitinkamoms debesies technologijomis pagrįstoms sutartims), vykdytoms
iki 2019 m. sausio 1 d., taikomos sąlygos, pateikiamos https://www.ibm.com/acs.

5.1

Bendrosios nuostatos
Klientas negali naudoti „Cloud Service“ atskirai ar kartu su kitomis paslaugomis ar produktais bet kuriai iš
šių didelės rizikos veiklų palaikyti: branduolinių objektų, masinio vežimo sistemų, oro eismo kontrolės
sistemų, automobilių kontrolės sistemų, ginkluotės sistemų, orlaivių navigacijos ar ryšių kūrimo,
konstravimo, valdymo arba techninės priežiūros arba bet kurios kitos veiklos, kur „Cloud Service“
gedimas gali kelti mirties arba rimto sužalojimo esminį pavojų.
Klientas sutinka, kad „Weather Company“ API, susijusios specifikacijos ir dokumentacija yra konfidenciali
IBM informacija ir ji negali būti panaudota ar atskleista kitaip, nei nurodyta šio PA sąlygose.
„The Weather Company“ įspėjimai nepalaikomi „IoT Weather Data on Cloud“, „Maximo Asset Health
Insights“ ir „IoT Weather Data on Cloud Maximo Asset Management Scheduler Plus“.
„Cloud Service“ ir jos išvestis negali atstoti nepriklausomo įvertinimo vykdymo.
„Cloud Service“ pateikti svarstymai yra tik pasiūlomojo pobūdžio ir nepakeičia Kliento arba „Cloud
Service“ vartotojų ekspertų nuomonės. Remiantis „Cloud Service“ vartotojų patirtimi, gali būti kitų „Cloud
Service“ neidentifikuotų veikimo būdų, kuriuos reikėtų apsvarstyti.
„Cloud Service“ reikėtų naudoti tik kaip pagalbinę priemonę kvalifikuotam personalui, veikiančiam pagal
savo kompetenciją, ir tik tokiems asmenims leidžiama naudoti „Cloud Service“.
„Cloud Service“ neapima informacijos apie alternatyvias parinktis, susijusias su kiekviena siūloma
parinktimi. Šios parinktys yra svarbus išsamaus plano komponentas ir priimant sprendimus jas reikia
atidžiai apsvarstyti.

5.2

„IBM Weather Content“
„Weather Content“ – tai istoriniai ir prognozuojami orų duomenys (įskaitant (bet tuo neapsiribojama),
prognozes, žemėlapius, įspėjimus ir diagramas).

5.3

Paslaugos nutraukimas
Klientas privalo kreiptis į IBM, kad išjungtų prieigą prie „The Weather Company“ funkcijų jų „Maximo“
sistemoje, kai nutraukiama Kliento „Cloud Service“ prenumerata.
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5.4

Naudojimo apribojimai
a.

5.5

Klientas gali naudoti „Weather Content“ išskirtinai tik savo reikmėms. Klientas negali atkurti,
perskirstyti, pakartotinai perduoti, demonstruoti, perteikti, licencijuoti trečiajai šaliai, rodyti ar
eksponuoti išorėje:
●

„Weather Content“ ar bet kokių jo dalių arba

●

bet kokius rezultatus, išvadas ar įžvalgas, gautas naudojant „Weather Content“ (Išvestinis
turinys), padaryti prieinamus trečiajai šaliai, tiesiogiai arba netiesiogiai ir bet kokia forma ar
būdu (pvz., Kliento klientams, verslo partneriams ar produkto galutiniams vartotojams)
(Trečiajai šaliai prieinama programa), kai jų pagrindinė paskirtis – pateikti istorines, dabartines
ar prognozuojamas orų ar atmosferos sąlygas arba analizes. Tiek, kiek Klientas rodo arba
leidžia Išvestinio turinio rodymą kaip Trečiajai šaliai prieinamos programos dalį, Klientas
tiesiogiai ar netiesiogiai neduos suprasti, kad IBM teikia, skatina, remia, sertifikuoja ar
patvirtina Išvestinį turinį ar bet kokius produktus ar paslaugas, reklamuojamas arba susijusias
su Išvestiniu turiniu.

b.

Klientas pripažįsta, kad bet kuriuo metu ir tik savo nuožiūra IBM gali keisti „Weather Content“ stilių,
formą, panaikinti arba nustoti naudoti „Weather Content“ segmentus; taikant sąlygą, kad IBM įtrauks
Klientą į komunikaciją su klientais, atsidūrusiais panašioje situacijoje dėl „Weather Company“
medžiagos keitimų.

c.

Klientas negali naudoti „Cloud Service“ arba „Weather Content“ reklamos tikslais arba jai generuoti
ir aptarnauti remdamiasis „Weather Content“, susietu su kliento naudojamos technologijos (pvz., orų
generuojamos reklamos) vartotojo vieta, arba naudoti „Cloud Service“ ar „Weather Content“
priimdamas bet kokį sprendimą dėl rinkodaros ar turinio.

d.

Klientas negali naudoti „Weather Content“ kaip bet kokio tipo pasiūlymo dalies, sugeneruotos iš
televizijos ar radijo transliacijų (pvz., oro, kabelių, palydoviniu ryšiu) arba iš prenumeruojamų
transliacijų paslaugų (pvz., „Sling Television“, „Netflix“, „Hulu“, „Amazon Prime Video“, HBO GO
arba radijo atitikmens), kurios pateikiamos bet kokiomis priemonėmis ar bet kokiose laikmenose.

e.

Klientas sutinka, kad API, susijusios specifikacijos ir dokumentacija yra konfidenciali IBM
informacija ir ji negali būti panaudota ar atskleista kitaip, nei nurodyta šio Paslaugos dokumento
sąlygose.

f.

„Weather Content“ galima naudoti tik kartu su „IBM Maximo Asset Health Insights“ ir „IBM Maximo
Asset Manager Scheduler Plus“. „Weather Content“ negalima naudoti atskirai nuo „IBM Maximo
Asset Health Insights“ ir „IBM Maximo Asset Manager Scheduler Plus“ arba už jų ribų.

Naudojimo apribojimai šalyje
Klientas yra atsakingas, o IBM įsipareigojimai pagal šį Paslaugos dokumentą priklausys nuo Kliento
sprendimo, ar jo „Weather Content“ naudojimas yra leistinas, tiek, kiek reikia norint gauti visas reikiamas
licencijas, leidimus, patvirtinimus ar įgaliojimus iš visų valdžios įstaigų ar agentūrų šalyje ar teritorijoje,
kurioje Klientas vykdo veiklą ar naudoja „Weather Content“.
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