Uraian Layanan Tambahan IBM Cloud
IBM App Connect on IBM Cloud
Kecuali sebagaimana yang tercantum di bawah, syarat-syarat Uraian Layanan IBM Cloud berlaku.

1.

Uraian Layanan Cloud
IBM App Connect on IBM Cloud memberikan layanan untuk menghubungkan aplikasi yang berbeda.
Layanan IBM App Connect on IBM Cloud menawarkan Konektor Cloud dan Profesional untuk rencana
Perangkat Lunak dengan kemampuan yang berbeda untuk berbagai kasus penggunaan integrasi.

1.1

Profesional
Rencana Profesional berbayar memungkinkan pengguna untuk membuat Aliran di antara aplikasi dan
untuk mengekspos Aliran sebagai pengoperasian RESTful API. Suatu "Aliran" adalah gerakan data
otomatis antara sumber dan target. Layanan Cloud menyediakan konektivitas ke aplikasi, baik di cloud
maupun di jaringan lokal, dan memungkinkan pengguna untuk memetakan bidang yang diperlukan dari
satu aplikasi (sumber) ke aplikasi berikutnya (target).

1.2

Cloud Connectors untuk Perangkat Lunak
Rencana Cloud Connectors untuk Perangkat Lunak tersedia untuk Klien dengan bukti kepemilikan
(termasuk langganan Dukungan & Perangkat Lunak aktif) untuk IBM App Connect Enterprise v11 (the
Program), dan memberikan akses (tanpa biaya tambahan) ke Layanan Cloud hanya untuk mendukung
Aliran yang berjalan dalam runtime Program sebagai bagian solusi integrasi Klien. Persyaratan untuk
rencana ini adalah bahwa: Klien terus berlangganan pada Perangkat Lunak & Dukungan untuk Program;
Klien menggunakan Layanan Cloud hanya untuk membaca dan menulis data, untuk memfilter data yang
dipilih, dan untuk bertukar data secara langsung dengan mesin virtual Program atau dengan lokasi
penyimpanan sementara (dengan ketentuan data yang disimpan dari Layanan Cloud hanya dibaca dari,
atau ditulis pada, mesin virtual Program); dan Klien tidak menggunakan Layanan Cloud yang berdiri
sendiri (tanpa Program) atau untuk pemrosesan kelompok. IBM berhak untuk menangguhkan dan/atau
menghapus akses Klien ke Layanan Cloud dengan segera jika salah satu dari persyaratan ini tidak
dipenuhi.

2.

Perlindungan Konten dan Data
Lembar Data yang berlaku untuk layanan ini dan syarat-syarat yang tertuang di pasal ini memberikan
perincian dan syarat-syarat, termasuk tanggung jawab Klien, seputar penggunaan layanan ini. Lembar(lembar) Data berikut berlaku untuk layanan ini.
https://www.ibm.com/software/reports/compatibility/clarityreports/report/html/softwareReqsForProduct?deliverableId=BDB070B0C02811E5BA010CF56D8211B6

3.

Informasi Penagihan dan Kepemilikan

3.1

Metrik Biaya
Rencana Profesional Layanan Cloud ditawarkan sesuai dengan metrik(-metrik) biaya berikut:
Ribu Item – Item adalah kejadian item spesifik yang diproses oleh, dikelola oleh, atau terkait dengan
penggunaan Layanan Cloud, sebagaimana yang diuraikan dalam uraian Layanan Cloud. Klien akan
dikenai biaya untuk jumlah Item, yang dibulatkan hingga ribu berikutnya, selama periode penagihan.
Untuk Layanan Cloud ini, Item adalah Aliran Berjalan. Aliran Berjalan adalah pelaksanaan Aliran.

4.

Syarat-syarat Tambahan

4.1

Tautan ke Situs Web atau Layanan Lain Milik Pihak Ketiga
Layanan Cloud dapat berisi tautan ke atau digunakan untuk mengakses layanan data, basis data,
layanan web, perangkat lunak, atau konten lainnya milik pihak ketiga (semuanya disebut "konten"). Akses
ke konten ini disediakan "SEBAGAIMANA ADANYA", TANPA JAMINAN DALAM BENTUK APA PUN,
SECARA TEGAS MAUPUN TERSIRAT, TERMASUK JAMINAN HAK MILIK, TIDAK ADANYA
PELANGGARAN ATAU TIDAK ADANYA GANGGUAN SERTA JAMINAN DAN KETENTUAN TERSIRAT
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ATAS KELAYAKAN UNTUK DIPERJUALBELIKAN DAN KESESUAIAN UNTUK TUJUAN TERTENTU.
Akses dapat diakhiri kapan pun oleh pihak ketiga yang bersangkutan (atau oleh IBM) atas kebijakan
mereka sendiri. Klien dapat diwajibkan untuk mengadakan perjanjian terpisah dengan pihak ketiga
tersebut untuk mengakses atau menggunakan konten tersebut. IBM bukanlah pihak dalam setiap
perjanjian terpisah tersebut, tetapi Klien memberi wewenang kepada IBM untuk menyediakan akses
tersebut sebagai bagian dari Layanan Cloud. Sebagai ketentuan yang tegas atas Perjanjian ini, Klien
menyetujui untuk mematuhi syarat-syarat perjanjian yang terpisah tersebut, serta setiap pedoman atau
batasan penggunaan yang berlaku untuk konten pihak ketiga tersebut, dan Klien menyetujui untuk
membebaskan IBM dari setiap klaim yang timbul karena atau yang berkaitan dengan pelanggaran Klien
atas perjanjian yang terpisah, pedoman, atau batasan ini. Aplikasi titik akhir tertentu dapat dikenai
pembatasan penggunaan yang diberlakukan oleh penyedia aplikasi. Hal ini dapat berakibat pada jumlah
panggilan yang diizinkan ke aplikasi lebih rendah daripada batas bulanan Layanan Cloud yang relevan.

4.2

Pembatasan dan Kebijakan Penggunaan yang Adil
Layanan Cloud dirancang untuk menjalankan Aliran tertentu segera ketika peristiwa pemicu yang
ditentukan terjadi, tetapi IBM tidak menjamin bahwa hal ini akan terjadi dalam periode waktu yang
ditentukan.
Dalam keadaan luar biasa, IBM mungkin perlu mengambil langkah-langkah untuk menghentikan atau
menghapus Aliran Klien yang tidak wajar yang berdampak negatif terhadap pengguna lain atau kinerja
sistem secara keseluruhan.

4.2.1

Batasan Gateway Aman
Komponen gateway aman opsional memberikan kemampuan untuk memungkinkan pengguna terhubung
ke aplikasi lokal di dalam firewall mereka sendiri. Penggunaan komponen gateway aman tunduk pada
pembatasan penggunaan sebesar 1GB per bulan. Komponen gateway aman menyediakan koneksi yang
dienkripsi antara sistem lokal dan lingkungan Layanan Cloud untuk transmisi data yang lebih aman
antara aplikasi lokal dan Layanan Cloud.
Penggunaan komponen gateway aman opsional adalah atas risiko Klien sendiri. Klien menyetujui untuk
membebaskan IBM dari kerugiannya dan terhadap setiap klaim pihak ketiga yang timbul karena atau
yang berkaitan dengan Klien yang menggunakan komponen ini atau memilih untuk menggunakan
komunikasi yang tidak terenkripsi atau tidak aman antara aplikasi dan Layanan Cloud.

This document is made in the English and Indonesian languages. To the extent permitted by the prevailing law,
the English language of this document will prevail in the case of any inconsistencies or differences of
interpretation with the Indonesian language text of this document.
Dokumen ini dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Sepanjang diperbolehkan oleh hukum yang
berlaku, dalam hal terdapat ketidaksesuaian atau perbedaan penafsiran dengan teks bahasa Indonesia dari
dokumen ini, maka teks dalam bahasa Inggris yang akan berlaku.
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