Dodatni opis storitve IBM Cloud
IBM Log Analysis
Razen kot je določeno spodaj, veljajo določila opisa storitve IBM Cloud.

1.

Storitev v oblaku

1.1

Ponudbe
Naročnik lahko izbira med naslednjimi razpoložljivimi ponudbami.

1.1.1

IBM Log Analysis
IBM Log Analysis je storitev, ki zbira, shranjuje in naročniku omogoča iskanje po dnevniških podatkih, ki
so jih ustvarile njegove aplikacije in so nastale na podlagi uporabe storitev IBM Cloud. Dnevniški podatki
se lahko samodejno pošiljajo iz storitev, na katere je naročen naročnik, iz naročnikovih aplikacij in prek
agentov za zbiranje, ki jih podpira storitev, kot je opredeljeno v razdelku "Podporna programska oprema"
v tem dokumentu. Storitev naročnikom omogoča, da ohranijo dnevnike v storitvi v oblaku. Storitev
naročnikom omogoča zmožnost iskanja dnevnikov, gostujočih v bazi podatkov, ki jo upravlja IBM.
Naročniki lahko samostojno določijo obdobje hranjenja dnevnikov in količino/obdobje za iskanje
dnevnikov.

2.

Podatkovni listi za obdelavo 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=05094D70003211E7982D0C38141F4056

3.

Ravni storitve in tehnična podpora

3.1

Pogodba o ravni storitev
Za to storitev velja pogodba o ravni storitev, ki je določena v osnovnem IBM-ovem opisu storitev v oblaku.

3.2

Tehnična podpora
Za to storitev veljajo določila o podpori, ki so določena v osnovnem IBM-ovem opisu storitev v oblaku.

4.

Stroški

4.1

Metrike zaračunavanja
Metrike zaračunavanja za storitev v oblaku so podane v transakcijskem dokumentu.
Za to storitev v oblaku se uporabljajo naslednje metrike zaračunavanja:
●

Navznoter preneseni gigabajt – preneseni gigabajt je vsakega polnega ali delnega gigabajta, ki je
zaokrožen na najbližji polni gigabajt, podatkov, prenesenih v storitve v oblaku.

●

Gigabajt (GB)-mesec je GB (2 na 30. potenco bajtov), ki je analiziran, uporabljen, shranjen ali
konfiguriran v storitvi v oblaku v enem mesecu.

●

Primerek je vsak dostop do določene konfiguracije storitev v oblaku.

5.

Dodatna določila

5.1

Podporna programska oprema
Storitve v oblaku vključujejo naslednjo podporno programsko opremo:
●

Multi-Tenant Logstash Forwarder

●

Multi-Tenant Logstash Output Plugin
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