Další popis služby IBM Cloud Service
IBM App Connect on IBM Cloud
S výjimkou uvedenou níže se uplatní podmínky Popisu služby IBM Cloud Service.

1.

Popis služby Cloud Service
IBM App Connect on IBM Cloud poskytuje službu pro spojení různých aplikací. Služba IBM App Connect
on IBM Cloud service nabízí plány Professional and Cloud Connectors for Software s různými funkcemi
pro řadu případů použití integrace.

1.1

Professional
Placený plán Professional uživatelům umožňuje vytvářet Toky mezi aplikacemi a odkrývat Toky jako
operace RESTful API. "Tok" je automatizovaný pohyb dat mezi zdrojem a cílem. Služba Cloud Service
umožňuje připojení k aplikacím v cloudu i v místní síti, a uživatelé tak mohou mapovat požadovaná pole z
jedné aplikace (zdroj) do druhé (cíl).

1.2

Cloud Connectors for Software
Plán Cloud Connectors for Software je k dispozici Zákazníkům s Dokumentem o oprávnění (Proof of
entitlement) (včetně aktivní registrace Software & Support) pro IBM App Connect Enterprise v11
(Program), a poskytuje přístup (bez dodatečných poplatků) ke službě Cloud Service výhradně pro
podporu Toků běžících v běhovém prostředí Programu v rámci řešení integrace Zákazníka. Požadavky
pro tento plán jsou: Zákazník si bude nadále registrovat Software Support pro Program; Zákazník
používá službu Cloud Service pouze ke čtení a zápisu dat, k filtrování vybraných dat a pro výměnu dat
přímo s instancí Programu nebo s místem dočasného úložiště (pokud jsou data uložená ze služby Cloud
Service pouze ke čtení nebo zápisu do instance Programu) a Zákazník nepoužívá službu Cloud Service
samostatně (bez Programu) nebo k dávkovému zpracování. IBM si vyhrazuje právo pozastavit anebo
odstranit přístup Zákazníka ke službě Cloud Service s okamžitou platností, pokud některý z těchto
předpokladů není splněn.

2.

Ochrana obsahu a údajů
Datové listy platné pro tuto službu a podmínky této části upravují podrobnosti a podmínky, včetně
odpovědnosti Zákazníka v souvislosti s využíváním této služby. Na tuto službu se vztahují následující
Datové listy.
https://www.ibm.com/software/reports/compatibility/clarityreports/report/html/softwareReqsForProduct?deliverableId=BDB070B0C02811E5BA010CF56D8211B6

3.

Oprávnění a informace o fakturaci

3.1

Metriky poplatků
Plán Professional služby Cloud Service se nabízí v souladu s následující metrikou poplatků:
Tisíc položek – Položka je výskyt specifické položky, která je zpracovávána nebo spravována službou
Cloud Service nebo souvisí s jejím používáním v souladu s Popisem služby Cloud Service. Zákazníkovi
bude naúčtován počet položek za účetní období zaokrouhlený nahoru na následující tisíc.
U této služby Cloud Service Položka představuje Běh toku. Běh toku znamená realizaci Toku.

4.

Dodatečné podmínky

4.1

Odkazy na webové stránky třetích stran nebo ostatní služby
Služba Cloud Service může obsahovat odkazy na datové služby, databáze, webové služby, software
nebo jiný obsah (souhrnně "obsah") a může být použita pro přístup k tomuto obsahu. Přístup k tomuto
obsahu je poskytován "JAK JE", BEZ ZÁRUKY JAKÉHOKOLI DRUHU, VÝSLOVNĚ VYJÁDŘENÉ NEBO
KONKLUDENTNÍ, VČETNĚ ZÁRUKY VLASTNICKÉHO PRÁVA, NEPORUŠENÍ NEBO
NEZASAHOVÁNÍ DO PRÁV TŘETÍCH OSOB A KONKLUDENTNÍCH ZÁRUK A PODMÍNEK
PRODEJNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL. Přístup může být kdykoliv ukončen
příslušnými třetími osobami (nebo IBM) na základě jejich výhradního uvážení. Zákazník může být za
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účelem přístupu k takovému obsahu nebo jeho užívání povinen uzavřít samostatné smlouvy s třetími
stranami. IBM není stranou takové samostatné smlouvy a Zákazník IBM opravňuje k poskytování
takového přístupu v rámci služby Cloud Service. Jako s výslovnou podmínkou této Smlouvy se Zákazník
zavazuje, že bude dodržovat podmínky těchto samostatných smluv, stejně jako pokyny pro používání či
omezení uplatněná pro takový obsah třetích osob, a Zákazník se zavazuje, že společnost IBM ochrání
před všemi nároky vyplývajícími z porušení těchto samostatných smluv, pokynů nebo omezení
Zákazníkem či v souvislosti s nimi. Na určité aplikace koncového bodu se mohou vztahovat omezení
užívání stanovená poskytovatelem aplikace. Výsledkem může být menší počet povolených volání
aplikace než je příslušný měsíční limit služby Cloud Service.

4.2

Omezení a Zásady spravedlivého užívání
Služba Cloud Service je určena ke spouštění určitých Toků, jakmile dojde k definované spouštěcí
události. IBM však nezaručuje, že k tomu dojde během stanovené doby.
Ve výjimečných případech může být nutné, aby IBM provedla kroky k zastavení nebo odebrání
neodůvodněných Toků Zákazníka, které mají negativní vliv na ostatní uživatele nebo celkový výkon
systému.

4.2.1

Omezení Secure Gateway
Volitelná komponenta zabezpečené brány umožňuje uživatelům připojit se k místním aplikacím uvnitř své
vlastní brány firewall. Užívání komponenty zabezpečené brány podléhá omezení využití ve výši 1 GB za
měsíc. Komponenta zabezpečené brány poskytuje šifrované připojení mezi místním systémem a
prostředím služby Cloud Service pro bezpečnější přenos dat mezi místní aplikací a službou Cloud
Service.
Používání volitelné komponenty zabezpečené brány je na vlastní riziko Zákazníka. Zákazník souhlasí, že
IBM ochrání před náhradou škody a jakýmikoli nároky třetích osob vyplývajícími z používání této
komponenty Zákazníkem nebo rozhodnutí Zákazníka používat nešifrovanou nebo nezabezpečenou
komunikaci mezi aplikacemi a službou Cloud Service nebo v souvislosti s nimi.
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