Dodatni opis storitve IBM Cloud
IBM App Connect on IBM Cloud
Razen kot je določeno spodaj, veljajo določila opisa storitve IBM Cloud.

1.

Opis storitev v oblaku
IBM App Connect on IBM Cloud ponuja storitev za povezovanje različnih aplikacij. Storitev IBM App
Connect on IBM Cloud ponuja naročnini Professional in Cloud Connectors for Software z različnimi
zmožnostmi za širok nabor primerov uporabe za integracijo.

1.1

Professional
Plačljiva naročnina Professional uporabnikom omogoča gradnjo tokov med aplikacijami in izpostavljanje
tokov kot operacij API-ja RESTful. "Tok" je samodejen premik podatkov med virom in ciljem. Storitev v
oblaku zagotavlja povezljivost do aplikacij, ki so v oblaku in v lokalnem omrežju, uporabnikom pa
omogoča, da preslikajo zahtevana polja iz ene aplikacije (vira) v drugo (cilj).

1.2

Cloud Connectors for Software
Naročnina Cloud Connectors for Software je na voljo naročnikom z dokazilom o upravičenosti (vključno z
aktivno naročnino Software & Support) za IBM App Connect Enterprise v11 (Program) in zagotavlja
dostop (brez doplačila) do storitve v oblaku izključno z namenom podpore tokov, ki potekajo v izvajalnem
okolju programa kot del naročnikovih integracijskih rešitev. Zahteve za to naročnino so: da naročnik
ostane naročen na Software & Support za program; da naročnik storitev v oblaku uporablja izključno za
branje in zapisovanje podatkov, da filtrira izbrane pod atke in da podatke izmenjuje neposredno s
primerkom programa ali z začasnim mestom shrambe (pod pogojem, da se shranjene podatke iz storitve
v oblaku samo bere iz primerka programa ali vanj zapisuje); in da naročnik storitve v oblaku ne uporablja
samostojno (brez programa) ali za paketno obdelavo. IBM si pridržuje pravico, da takoj začasno zaustavi
in/ali odstrani naročnikov dostop do storitve v oblaku, če katera od teh zahtev ni izpolnjena.

2.

Vsebina in varstvo podatkov
Na podatkovnem listu, ki se uporablja za to storitev, in v določbah v tem razdelku so opisane podrobnosti
in določbe, vključno z naročnikovimi odgovornostmi, ki so povezane z uporabo te storitve. Za to storitev
se uporablja(jo) naslednji podatkovni list(i).
https://www.ibm.com/software/reports/compatibility/clarityreports/report/html/softwareReqsForProduct?deliverableId=BDB070B0C02811E5BA010CF56D8211B6

3.

Pooblastila in zaračunavanje

3.1

Metrike zaračunavanja
Naročnina na Professional storitve v oblaku je na voljo v skladu z naslednjimi metrikami zaračunavanja:
Tisoč postavk – postavka je pojavitev določene postavke, ki jo obdela ali upravlja storitev v oblaku ali je
ta z njo povezana, kot je navedeno v opisu storitve v oblaku. Naročniku se tekom obdobja zaračunavanja
zaračuna število postavk, zaokroženo na naslednjih tisoč.
Za to storitev v oblaku je postavka zagon toka. Zagon toka je izvedba toka.

4.

Dodatna določila

4.1

Povezave do spletnih mest ali drugih storitev neodvisnih ponudnikov (tretjih oseb)
Storitve v oblaku morda vsebujejo povezave do oz. se jih uporablja za dostopanje do podatkovnih
storitev, baz podatkov, spletnih storitev, programske opreme ali druge vsebine (skupaj "vsebina"). Dostop
do te vsebine je zagotovljen "TAKŠEN, KOT JE," BREZ VSAKRŠNIH JAMSTEV, IZRECNIH ALI
PREDPOSTAVLJENIH, KAR VKLJUČUJE TUDI JAMSTVO GLEDE PRAVNEGA NASLOVA,
NEKRŠITVE OZ. NEMOTENJA TER PREDPOSTAVLJENA JAMSTVA IN POGOJE GLEDE
PRIMERNOSTI ZA PRODAJO IN USTREZNOSTI ZA DOLOČEN NAMEN. Tretje osebe (ali IBM) lahko
po lastni presoji kadarkoli onemogočijo dostop. Naročnik bo morda moral za namen dostopa do ali
uporabe takšne vsebine skleniti ločene pogodbe s tretjimi osebami. IBM ni pogodbena stranka nobene
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takšne pogodbe, vendar naročnik pooblašča IBM, da zagotovi tak dostop kot del storitev v oblaku. Kot
izrecni pogoj te pogodbe naročnik soglaša, da bo upošteval določbe takšnih ločenih pogodb kot tudi vse
smernice o uporabi ali omejitve, ki veljajo za takšno vsebino tretjih oseb, in tudi, da bo IBM branil pred
vsakršnimi zahtevki, ki bi izhajaliiz naročnikovega kršenja takšnih ločenih pogodb, smernic ali omejitev ali
bi se nanašale nanje. Za nekatere aplikacije končne točke lahko veljajo omejitve uporabe, ki jih določi
ponudnik aplikacije. To lahko pomeni manjše število dovoljenih klicev v aplikacijo, kot je ustrezna
mesečna omejitev storitve v oblaku.

4.2

Omejitve in pravilnik o pošteni uporabi
Storitev v oblaku je zasnovana za izvajanje določenih tokov, takoj ko pride do definiranih dogodkov
sprožila, vendar IBM je jamči, da se bo to zgodilo v določenem časovnem obdobju.
V izrednih okoliščinah bo IBM morda moral ustaviti ali odstraniti nepotrebne tokove naročnika, ki
negativno vplivajo na druge uporabnike ali celotno zmogljivost sistema.

4.2.1

Omejitve varnega prehoda
Izbirna komponenta varnega prehoda uporabnikom omogoča povezovanje z lokalnimi aplikacijami znotraj
svojega lastnega požarnega zidu. Za uporabo komponente varnega prehoda velja omejitev uporabe na 1
GB na mesec. Komponenta varnega prehoda zagotavlja šifrirano povezavo med lokalnim sistemom in
okoljem storitve v oblaku za varnejši prenos podatkov med lokalno aplikacijo in storitvijo v oblaku.
Naročnik izbirno komponento varnega prehoda uporablja na lastno odgovornost. Naročnik soglaša, da od
IBM-a ne bo zahteval odškodnine in bo IBM branil pred vsakršnimi zahtevki tretjih oseb, ki bi izhajali iz
naročnikove uporabe te komponente oziroma bili povezani z njo ali z naročnikovo odločitvijo, da bo
uporabljal nešifrirano oziroma nezaščiteno komunikacijo med aplikacijami in storitvijo v oblaku.
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