Opis storitve
IBM API Connect Reserved Instance
Ta opis storitve opisuje storitev v oblaku. Ustrezni dokumenti o naročilu nudijo cene in dodatne podrobnosti o
naročnikovem naročilu.

1.

Storitev v oblaku

1.1

Ponudbe
Naročnik lahko izbira med naslednjimi razpoložljivimi ponudbami.

1.1.1

IBM API Connect Reserved Instance
IBM API Connect Enterprise Reserved Instance naročniku omogoča ustvarjanje, izvajanje, upravljanje in
zavarovanje API-jev in mikrostoritev, ki omogočajo razvijalcem API-jev in podjetjem načrtovanje API-jev z
varnostnimi pravilniki, primernimi za podjetja. Storitev v oblaku omogoča tudi skupno rabo API-jev prek
meja organizacije in med okolji, pri čemer se hkrati pridobi vpogled v uporabo API-jev. Kadar se ta
storitev uporablja v naročnikovem računalniškem okolju, doda tudi zmožnosti združevanja velikega števila
vozlišč v gruče znotraj enega podatkovnega centra in tudi v več podatkovnih centrih. IBM-ov program, ki
je del ponudbe tega rezerviranega primerka, je IBM API Connect Enterprise.

2.

Podatkovni listi za obdelavo in varstvo podatkov
IBM-ov dodatek k obdelavi podatkov http://ibm.com/dpa (DPA) in podatkovni list za obdelavo in varstvo
podatkov (podatkovni list) podaja dodatne informacije o varstvu podatkov za storitve v oblaku in možnosti
v zvezi z vrstami vsebine, ki se lahko obdeluje, vključene delavnosti obdelave, funkcije varstva podatkov
in podrobnosti glede hrambe in vračila vsebine. DPA velja v primeru in v obsegu, v katerem za osebne
podatke, vključene v vsebino, velja Splošna uredba (EU) 2016/679 o varstvu podatkov (GDPR).
https://www.ibm.com/software/reports/compatibility/clarityreports/report/html/softwareReqsForProduct?deliverableId=4CA6AA20BAEB11E5843895D6F7A6FCC6

3.

Ravni storitve in tehnična podpora

3.1

Pogodba o ravni storitev
IBM naročniku zagotavlja naslednjo pogodbo o ravni storitev za razpoložljivost ("SLA"). IBM bo priznal
najvišje veljavno nadomestilo na podlagi zbirne razpoložljivosti storitve v oblaku, kot je prikazano v
spodnji tabeli. Razpoložljivost, izražena v odstotkih, se izračuna kot skupno število minut v pogodbenem
mesecu, zmanjšano za skupno število minut nerazpoložljivosti v pogodbenem mesecu, deljeno s skupnim
številom minut v pogodbenem mesecu. Definicija nerazpoložljivosti storitve, postopek za uveljavljanje
zahtevka in kako kontaktirati IBM v zvezi z razpoložljivostjo storitve, so v IBM-ovem pregledu podpore za
storitev v oblaku na naslovu https://www.ibm.com/software/support/saas_support_overview.html.
Razpoložljivost –
visokorazpoložljiva javna ali
večnamenska/lokalna okolja

Razpoložljivost – druga okolja

Dobropis
(% mesečne naročnine*)

Manj kot 99,95 %

99,5 %

10 %

Manj kot 99,9 %

99,0 %

25 %

* Naročnina je pogodbena cena za mesec, za katerega velja zahtevek.

3.2

Tehnična podpora
Tehnično podporo za storitev v oblaku, vključno s kontaktnimi podatki podpore, stopnjami resnosti, časom
razpoložljivosti podpore, časom odgovora in drugimi informacijami in procesi, najdete tako, da izberete
storitev v oblaku v storitvi IBM Support, ki je na voljo na
https://www.ibm.com/support/home/pages/support-guide/.
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4.

Stroški

4.1

Metrike zaračunavanja
Metrike zaračunavanja za storitev v oblaku so podane v transakcijskem dokumentu.
Za to storitev v oblaku se uporabljajo naslednje metrike zaračunavanja:
●

5.

Klic API-ja je poziv storitve v oblaku prek programljivega vmesnika.

Dodatna določila
Za pogodbe o storitvi v oblaku (ali enakovredne osnovne sporazume), podpisane pred 1. januarjem 2019,
veljajo pogoji, ki so na voljo na https://www.ibm.com/acs.

5.1

Podporna programska oprema
Storitve v oblaku vključujejo naslednjo podporno programsko opremo:
●

5.2

IBM DataPower Gateway Virtual Edition

Obnovitev po hudi napaki
Naš načrt poslovne kontinuitete (BCP) sledi ciljem, opredeljenim v storitvi v oblaku IBM Cloud:
●

Ciljni načrt obnove = 12 ur

●

Ciljni čas obnove = 24 ur
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