IBM Cloud (Bulut) Ek Hizmet Tanımı
IBM App Connect on IBM Cloud (IBM Bulut Üzerinde IBM App Connect)
Aşağıda belirtilenler dışında, IBM Cloud Hizmet Tanımının koşulları geçerlidir.

1.

Bulut Hizmetinin Tanımı
IBM App Connect on IBM Cloud, farklı uygulamalar arasında bağlantı kurma hizmeti sağlar. IBM App
Connect on IBM Cloud hizmeti, Profesyonel ve Yazılım için Bulut Bağlayıcıları planlarını bir dizi
bütünleştirme senaryosu için farklı yeteneklerle sunar.

1.1

Profesyonel
Ücreti ödenmiş Profesyonel plan, kullanıcıların uygulamalar arasında Akışlar oluşturmalarını ve Akışları
RESTful API operasyonlarında kullanıma açmalarını sağlar. Bir "Akış" bir kaynak ile hedef arasındaki
otomatik veri hareketidir. Bulut Hizmeti, hem bulut ortamındaki hem de yerel ağ üzerindeki uygulamalara
bağlantı sağlar ve kullanıcıların gerekli alanları bir uygulamadan (kaynak) sonraki uygulamaya (hedef)
eşlemesini sağlar.

1.2

Yazılım İçin Bulut Bağlayıcıları
Yazılım İçin Bulut Bağlayıcıları planı, IBM App Connect Enterprise v11 (etkin Yazılım ve Destek aboneliği
dahil) (Program) için yetki belgesine sahip Müşterilerin kullanımına sunulur ve yalnızca Müşterinin
bütünleştirme çözümlerinin bir parçası olarak Programın çalışma süresi boyunca çalışan Akışları
desteklemek için Bulut Hizmetine (ek ücret olmaksızın) erişim sağlar. Bu planın gereksinimleri şu
şekildedir: Müşteri, Program için Yazılım ve Destek aboneliğine devam etmelidir; Müşteri, Bulut Hizmetini
yalnızca verileri okuyup yazmak, seçilen verileri süzmek ve doğrudan Programın bir eşgörünümüyle veya
geçici bir depolama konumuyla veri alışverişi yapmak için (Bulut Hizmetinden depolanan verilerin yalnızca
Programın bir eşgörünümünden okunması veya yazılması kaydıyla) kullanmalıdır; ve Müşteri, Bulut
Hizmetini bağımsız olarak (Program olmaksızın) veya toplu işleme için kullanmamalıdır. IBM, bu
gereksinimlerden herhangi birinin karşılanmaması durumunda Müşterinin Bulut Hizmetine erişimini derhal
askıya alma ve/veya kaldırma hakkını saklı tutar.

2.

İçeriğin ve Verilerin Korunması
Bu hizmet için geçerli olan Veri Sayfası ve bu bölümün koşulları, bu hizmetin kullanımıyla ilgili olarak,
Müşteri sorumlulukları dahil olmak üzere ayrıntıları ve koşulları sağlar. Bu hizmet için aşağıdaki veri
sayfaları geçerlidir.
https://www.ibm.com/software/reports/compatibility/clarityreports/report/html/softwareReqsForProduct?deliverableId=BDB070B0C02811E5BA010CF56D8211B6

3.

Yetki ve Faturalandırma Bilgileri

3.1

Ücret Ölçüleri
Bulut Hizmeti Profesyonel planı, aşağıda belirtilen ücret ölçüsü/ölçüleri esas alınarak sunulur:
Bin Öğe – Bir Öğe, Bulut Hizmeti tanımında açıklandığı şekilde, Bulut Hizmeti tarafından işlenen,
yönetilen veya Bulut Hizmetinin kullanımıyla ilgili olan belirli bir öğenin ortaya çıkmasıdır. Müşteriye
faturalandırma dönemi boyunca, Öğe sayısı için, bu sayı bir sonraki bine yuvarlanmış olarak fatura
düzenlenecektir.
Bu Bulut Hizmeti için bir Öğe, bir Akış Çalışmasıdır. Bir Akış Çalışması, bir Akışın yürütülmesidir.

4.

Ek Koşullar

4.1

Üçüncü Kişi Web Sitelerine veya Diğer Hizmetlere Bağlantılar
Bulut Hizmeti, üçüncü kişi veri hizmetlerine, veri tabanlarına, web hizmetlerine, yazılımlarına veya diğer
üçüncü kişi içeriklerine (tümü "içerik" olarak adlandırılır) bağlantılar içerebilir veya bunlara erişmek için
kullanılabilir. Bu içeriğe erişim, MÜLKİYETE, HAK İHLALİ YAPILMAYACAĞINA VEYA MÜDAHALEDE
BULUNULMAYACAĞINA DAİR GARANTİLER İLE BİR ÜRÜN VEYA HİZMETİN TİCARİ SATIŞ
KOŞULLARINA VE BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUĞA İLİŞKİN ZIMNİ GARANTİLER VE KOŞULLAR
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DA DAHİL OLMAK ÜZERE AÇIK VEYA ZIMNİ HİÇBİR GARANTİ VERİLMEKSİZİN "OLDUĞU GİBİ"
esasıyla sağlanır. Erişim, ilgili üçüncü kişiler (veya IBM) tarafından, kendi kararları doğrultusunda
herhangi bir zamanda sona erdirilebilir. Müşterinin, bu tür içeriğe erişilmesi veya bu tür içeriğin
kullanılması için üçüncü kişilerle ayrı sözleşmeler imzalaması gerekebilir. IBM, ayrıca imzalanacak bu tür
bir sözleşmenin tarafı değildir, ancak Müşteri IBM'i, Bulut Hizmetinin bir parçası olarak erişim sağlamak
üzere yetkilendirir. Bu Sözleşmenin açık bir koşulu olarak, Müşteri, söz konusu ayrı sözleşmelerin
koşullarına ve bunların yanı sıra söz konusu üçüncü kişi içeriği için geçerli kullanım yönergelerine veya
kısıtlamalarına uymayı kabul eder. Müşteri ayrıca bu ayrı sözleşmelerin, yönergelerin veya kısıtlamaların
Müşteri tarafından ihlal edilmesinden kaynaklanan veya bununla ilgili her türlü iddiaya karşı IBM'i sorumlu
tutmamayı kabul eder. Belirli uç nokta uygulamaları, uygulama sağlayıcısının zorunlu kıldığı kullanım
sınırlandırmalarına tabi olabilir. Bu, bir uygulama için, ilgili Bulut Hizmetinin aylık sınırından daha düşük
sayıda çağrıya izin verilmesiyle sonuçlanabilir.

4.2

Kısıtlamalar ve Adil Kullanım İlkesi
Bulut Hizmeti, tanımlanmış bir tetikleyici olay ortaya çıktığında belirli Akışları çalıştırmak üzere
tasarlanmıştır, ancak IBM bunun belirli bir süre içinde ortaya çıkacağına dair garanti vermez.
Olağanüstü koşullarda, IBM'in, diğer kullanıcıları ya da genel sistem performansını olumsuz yönde
etkileyen, makul olmayan Müşteri Akışlarını durdurması ya da kaldırması için gerekli adımları atması
gerekebilir.

4.2.1

Güvenli Ağ Geçidi İle İlgili Kısıtlamalar
İsteğe bağlı ağ geçidi bileşeni, kullanıcıların, kendi güvenlik duvarlarındaki yerel uygulamalara
bağlanabilmelerini sağlar. Ağ geçidi bileşeninin kullanımı aylık 1 GB kullanım sınırlamasına tabidir. Ağ
geçidi bileşeni, yerel uygulama ile Bulut Hizmeti arasında daha güvenli veri aktarımı için yerel sistem ile
Bulut Hizmeti ortamı arasında şifrelenmiş bir bağlantı sağlar.
İsteğe bağlı güvenli ağ geçidi bileşeninin kullanılması Müşterinin sorumluluğundadır. Müşteri, uygulamalar
ile Bulut Hizmeti arasındaki şifrelenmemiş veya güvenli olmayan iletişimi veya bu bileşimi kullanmayı
seçmesiyle ilgili olan veya bundan doğan zararlara ve her türlü üçüncü kişi iddialarına karşı IBM'in zarar
görmemesini sağlamayı kabul eder.

Kabul eden:

Kabul eden:

Müşteri Şirketinin Ticari Unvanı adına (“Müşteri”)

<İlgili IBM Şirketinin Ticarı Unvanı adına> (“IBM”)

İmza_____________________________________

İmza_____________________________________

Yetkili imza

Yetkili imza

Unvan:

Unvan:

İsim (el yazısı veya daktiloyla):

İsim (el yazısı veya daktiloyla):

Tarih:

Tarih:

Müşteri Numarası:

Sözleşme Numarası:

Müşteri Adresi:

IBM Adresi:
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