Dodatkowy Opis Usługi Przetwarzania w Chmurze IBM
IBM App Connect on IBM Cloud
O ile w dalszej części niniejszego dokumentu nie określono inaczej, zastosowanie mają warunki Opisu Usługi dla
platformy IBM Cloud.

1.

Opis Usługi Przetwarzania w Chmurze
Usługa IBM App Connect on IBM Cloud umożliwia łączenie różnych aplikacji. Udostępnia plany
Professional i Cloud Connectors for Software uwzględniające różne możliwości dla różnych przypadków
użycia w zakresie integracji.

1.1

Plan Professional
Dzięki opłaconemu planowi Professional użytkownicy mogą tworzyć Przepływy między aplikacjami oraz
udostępniać je jako operacje interfejsu API zgodnego ze specyfikacją REST. „Przepływ” oznacza
zautomatyzowany ruch danych między aplikacją źródłową i docelową. Usługa Przetwarzania w Chmurze
zapewnia łączność z aplikacjami zarówno w chmurze, jak i w sieci lokalnej, i umożliwia odwzorowanie
wymaganych pól z jednej aplikacji (źródłowej) do drugiej (docelowej).

1.2

Plan Cloud Connectors for Software
Plan Cloud Connectors for Software jest dostępny dla Klientów posiadających dokument Proof of
Entitlement (oraz aktywną subskrypcję Oprogramowania i Wsparcia) dla rozwiązania IBM App Connect
Enterprise w wersji 11 (zwanego dalej Programem) i zapewnia dostęp (bez dodatkowych opłat) do
Usługi Przetwarzania w Chmurze wyłącznie w celu obsługi Przepływów uruchamianych w środowisku
wykonawczym Programu jako część rozwiązań integracyjnych Klienta. Plan wymaga spełnienia
następujących warunków: Klient kontynuuje subskrypcję Oprogramowania i Wsparcia dla Programu;
Klient używa Usługi Przetwarzania w Chmurze wyłącznie w celu odczytywania i zapisywania danych,
filtrowania wybranych danych oraz wymiany danych bezpośrednio z instancją Programu lub z lokalizacją
pamięci tymczasowej danych (pod warunkiem, że przechowywane dane pochodzące z Usługi
Przetwarzania w Chmurze są odczytywane wyłącznie z instancji Programu lub wyłącznie w niej
zapisywane); Klient nie używa Usługi Przetwarzania w Chmurze jako usługi autonomicznej (bez
Programu) lub w celu przetwarzania wsadowego. W przypadku niespełnienia przez Klienta
któregokolwiek z powyższych wymagań IBM zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zawieszenia
Usługi Przetwarzania w Chmurze i/lub odebrania Klientowi dostępu do niej.

2.

Ochrona Zawartości i danych
Warunki i szczegółowe zasady korzystania z tej usługi, w tym obowiązki Klienta, reguluje dotycząca jej
Specyfikacja Techniczna oraz postanowienia niniejszego paragrafu. Do niniejszej usługi mają
zastosowanie następujące Specyfikacje Techniczne:
https://www.ibm.com/software/reports/compatibility/clarityreports/report/html/softwareReqsForProduct?deliverableId=BDB070B0C02811E5BA010CF56D8211B6

3.

Informacje o uprawnieniach i rozliczaniu

3.1

Opłaty rozliczeniowe
Przy Usługi Przetwarzania w Chmurze w ramach planu Professional wysokość opłat rozliczeniowych jest
ustalana na podstawie następującej miary:
Tysiąc Elementów – Element oznacza wystąpienie określonego elementu, który jest przetwarzany lub
zarządzany przez Usługę Przetwarzania w Chmurze bądź związany z jej używaniem, zgodnie z opisem
Usługi Przetwarzania w Chmurze. Opłata jest naliczana w okresie fakturowania na podstawie liczby
Elementów zaokrąglonej w górę do tysiąca.
Na potrzeby niniejszej Usługi Przetwarzania w Chmurze Elementem jest Uruchomienie Przepływu
oznaczające wykonanie Przepływu.
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4.

Warunki dodatkowe

4.1

Odsyłacze do serwisów WWW oraz innych usług osób trzecich
Usługa Przetwarzania w Chmurze może zawierać odsyłacze do usług przetwarzania danych, baz danych,
usług WWW, oprogramowania bądź innej zawartości osób trzecich (dalej łącznie „zawartości”) lub być
używana do uzyskiwania do nich dostępu. Zawartość ta jest udostępniana W STANIE, W JAKIM SIĘ
ZNAJDUJE („AS IS”), BEZ UDZIELANIA JAKICHKOLWIEK GWARANCJI (RĘKOJMIA JEST
NINIEJSZYM RÓWNIEŻ WYŁĄCZONA), WYRAŹNYCH LUB DOMNIEMANYCH, A W
SZCZEGÓLNOŚCI GWARANCJI PRAWA WŁASNOŚCI I NIENARUSZANIA PRAW, A TAKŻE
DOMNIEMANYCH GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI DO
OKREŚLONEGO CELU. Odpowiednie osoby trzecie (lub IBM) mogą zakończyć dostęp do takich usług w
każdej chwili, według swojego wyłącznego uznania. Dostęp do takiej zawartości oraz korzystanie z niej
może wiązać się z koniecznością zawarcia przez Klienta odrębnych umów z odpowiednimi osobami
trzecimi. IBM nie będzie stroną takich umów, ale Klient upoważnia IBM do zapewnienia takiego dostępu
w ramach Usługi Przetwarzania w Chmurze. Niniejsza Umowa określa wyraźnie, że Klient odpowiada za
przestrzeganie postanowień tych odrębnych umów oraz wszelkich wytycznych lub ograniczeń
dotyczących używania takiej zawartości osób trzecich. Ponadto Klient zgadza się chronić IBM przed
wszelkimi roszczeniami wynikającymi z naruszenia przez Klienta warunków tych odrębnych umów,
wytycznych lub ograniczeń bądź związanymi z takim naruszeniem. Używanie niektórych aplikacji
działających w punktach końcowych może podlegać ograniczeniom określonym przez ich dostawców.
Może to spowodować, że liczba dozwolonych wywołań aplikacji będzie mniejsza niż odpowiedni
miesięczny limit określony w ramach Usługi Przetwarzania w Chmurze.

4.2

Ograniczenia i zasady właściwego wykorzystania
Usługa Przetwarzania w Chmurze została zaprojektowana z myślą o uruchomieniu określonych
Przepływów jak najszybciej po wystąpieniu zdarzenia wyzwalającego. IBM nie gwarantuje jednak, że
nastąpi to w określonym czasie.
W wyjątkowych okolicznościach może okazać się niezbędne podjęcie przez IBM działań w celu
zatrzymania lub usunięcia nieuzasadnionych Przepływów Klienta, które mają niekorzystny wpływ na
możliwość używania usługi przez innych użytkowników lub działanie całego systemu.

4.2.1

Ograniczenia dotyczące bezpiecznej bramy
Dzięki opcjonalnemu komponentowi bezpiecznej bramy użytkownicy mogą łączyć się z lokalnymi
aplikacjami w obrębie swoich firewalli. Używanie komponentu bezpiecznej bramy jest ograniczone do
1 GB na miesiąc. Komponent bezpiecznej bramy udostępnia szyfrowane połączenie między lokalnym
systemem a środowiskiem Usługi Przetwarzania w Chmurze, które zwiększa bezpieczeństwo transmisji
danych między lokalną aplikacją a Usługą Przetwarzania w Chmurze.
Klient może używać komponentu bezpiecznej bramy na własne ryzyko. Klient zobowiązuje się chronić
IBM przed odpowiedzialnością z tytułu wszelkich szkód i roszczeń osób trzecich, które powstały w
związku z używaniem przez Klienta tego komponentu bądź wyborem przez Klienta nieszyfrowanej lub
niezabezpieczonej komunikacji między aplikacjami a Usługą Przetwarzania w Chmurze.
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