„IBM Cloud“ papildomos paslaugos aprašas
„IBM App Connect on IBM Cloud“
Išskyrus, kaip nurodyta toliau, taikomos „IBM Cloud“ Paslaugos aprašo sąlygos.

1.

Debesijos paslaugos aprašas
„IBM App Connect on IBM Cloud“ teikia prisijungimo prie įvairių taikomųjų programų paslaugą.„IBM App
Connect on IBM Cloud“ paslauga siūlo „Professional“ ir „Cloud Connectors for Software“ planus su
skirtingomis galimybėmis, skirtomis įvairiems integracijos naudojimo atvejams.

1.1

„Professional“
Šis mokamas „Professional“ planas leidžia vartotojams kurti Srautus tarp taikomųjų programų ir rodyti
Srautus kaip „RESTful“ API operacijas. Srautas yra automatizuotas duomenų judėjimas tarp šaltinio ir
tikslinės programos. „Cloud Service“ suteikia ryšį su taikomosiomis programomis tiek debesyje, tiek
vietiniame tinkle ir leidžia vartotojams susieti reikiamus vienos taikomosios programos (šaltinio) laukus su
kitos programos (tikslinės) laukais.

1.2

„Cloud Connectors for Software“
„Cloud Connectors for Software“ planas pasiekiamas Klientams, turintiems teisių suteikimo įrodymą
(įskaitant aktyvią Programinės įrangos ir Palaikymo prenumeratą), skirtą „IBM App Connect Enterprise
v11“ (Programa), ir suteikia prieigą (be papildomo mokesčio) prie „Cloud Service“, skirtą tik Srautams
Programos vykdymo laiku palaikyti, kaip Kliento integracijos sprendimų dalį. Šio plano reikalavimai:
Klientas toliau naudoja Programos Programinės įrangos ir Palaikymo prenumeratą; Klientas naudoja
„Cloud Service“ tik duomenims skaityti ir rašyti, pasirinktiems duomenims filtruoti ir duomenimis tiesiogiai
su Programos egzemplioriumi ar su laikina saugyklos vieta (su sąlyga, kad iš „Cloud Service“ gauti
saugomi duomenys yra skaitomi tik iš Programos egzemplioriaus arba tik į jį rašomi) keistis, be to,
Klientas nenaudoja „Cloud Service“ atskirai (be Programos) arba vykdydamas paketų apdorojimą. IBM
pasilieka teisę sustabdyti ir (arba) pašalinti Kliento prieigą prie „Cloud Service“ iš karto, jei bus
nesilaikoma kurio nors iš šių reikalavimų.

2.

Turinio ir duomenų apsauga
Šiai paslaugai skirtame Duomenų lape ir šiame skyriuje nurodytose sąlygose pateikta išsami informacija ir
sąlygos, įskaitant Kliento įsipareigojimus dėl šios paslaugos naudojimo. Šiai paslaugai taikomas (-i) toliau
pateiktas (-i) Duomenų lapas (-ai).
https://www.ibm.com/software/reports/compatibility/clarityreports/report/html/softwareReqsForProduct?deliverableId=BDB070B0C02811E5BA010CF56D8211B6

3.

Teisių suteikimo ir sąskaitų išrašymo informacija

3.1

Mokesčio apskaičiavimas
„Cloud Service“ „Professional“ planas siūlomas taikant šią (-ias) mokesčio metriką (-as):
Tūkstantis elementų – Elementas yra konkretaus elemento, kurį apdoroja, valdo „Cloud Service“ arba
kuris susijęs su „Cloud Service“ naudojimu, atvejis, kaip aprašyta „Cloud Service“ apraše. Klientui bus
taikomas mokestis už Elementų skaičių, suapvalintą iki tūkstančių, sąskaitos išrašymo laikotarpiu.
Šiame „Cloud Service“ Elementas yra Srautinis vykdymas. Srautinis vykdymas yra Srauto vykdymas.

4.

Papildomos sąlygos

4.1

Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines ar kitas paslaugas
„Cloud Service“ gali būti saitų arba ją galima naudoti prieigai prie trečiosios šalies duomenų paslaugų,
duomenų bazių, žiniatinklio paslaugų, programinės įrangos arba kito turinio (bendrai – „turinys“). Prieiga
prie šio turinio pateikiama „TOKIA, KOKIA YRA“, NESUTEIKIANT JOKIŲ AIŠKIAI NURODYTŲ AR
NENURODYTŲ GARANTIJŲ, ĮSKAITANT NUOSAVYBĖS TEISĖS, NEPAŽEIDŽIAMUMO AR
NESIKIŠIMO GARANTIJAS IR NENURODYTAS TINKAMUMO PREKIAUTI IR TAM TIKRAM TIKSLUI
GARANTIJAS IR SĄLYGAS. Atitinkama trečioji šalis (arba IBM) išskirtinai savo nuožiūra prieigą gali bet
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kada nutraukti. Klientui gali tekti sudaryti su trečiosiomis šalimis atskiras sutartis dėl prieigos prie tokio
turinio arba jo naudojimo. IBM nėra tokių atskirų sutarčių šalis, tačiau Klientas įgalioja IBM suteikti tokią
prieigą kaip „Cloud Service“ dalį. Pagal aiškias šios Sutarties sąlygas, Klientas sutinka laikytis tokių
atskirų sutarčių sąlygų bei naudojimo rekomendacijų arba apribojimų, taikomų tokiam trečiosios šalies
turiniui, ir Klientas sutinka, kad IBM nebus atsakinga už pretenzijas, kilusias Klientui pažeidus šias atskirų
sutarčių sąlygas, rekomendacijas arba apribojimus. Tam tikroms galutinėms taikomosios programoms
gali būti taikomi naudojimo apribojimai, numatyti taikomosios programos tiekėjo. Tai gali lemti mažesnį
leidžiamų taikomosios programos iškvietimų skaičių, palyginti su atitinkamu „Cloud Service“ mėnesio
limitu.

4.2

Apribojimai ir sąžiningo naudojimo politika
„Cloud Service“ sukurta paleisti tam tikrus Srautus vos įvykus apibrėžtam suaktyvinimo įvykiui, tačiau IBM
negarantuoja, kad tai nutiks nustatytu laikotarpiu.
Gali prireikti išskirtinių aplinkybių, kad IBM galėtų imtis veiksmų sustabdyti arba pašalinti nepagrįstus
Kliento Srautus, kurie neigiamai veikia kitų vartotojų ar bendrą sistemos našumą.

4.2.1

„Secure Gateway Restrictions“
Pasirinktinis saugios sąsajos komponentas leidžia visiems vartotojams prisijungti prie vietinių taikomųjų
programų jų pačių užkardoje. Saugios sąsajos komponento naudojimui taikomas 1 GB apribojimas per
mėnesį. Saugios sąsajos komponentas suteikia šifruotą ryšį tarp vietinės sistemos ir „Cloud Service“
aplinkos, kad būtų saugiau perduoti duomenis tarp vietinės taikomosios programos ir „Cloud Service“.
Už riziką naudoti pasirinktinį saugos šliuzo komponentą yra atsakingas Klientas. Klientas sutinka
apsaugoti IBM nuo nuostolių ir trečiųjų šalių reikalavimų, susijusių su Kliento šio komponento naudojimu
arba pasirinkimu naudoti nešifruotą arba nesaugų ryšį tarp taikomųjų programų ir „Cloud Service“.
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