Paslaugos aprašas
„IBM Watson Knowledge Catalog“
Šiame Paslaugos apraše apibūdinta „Cloud Service“, kurią IBM pateikia Klientui. Klientas reiškia susitariančiąją
šalį, jos įgaliotuosius vartotojus ir „Cloud Service“ gavėjus. Atitinkamas Pasiūlymas ir Teisių suteikimo
dokumentas (TSD) pateikiami kaip atskiri Sandorio dokumentai.

1.

„Cloud Service“
Ši „Cloud Service“ suteikia debesies vietinį sprendimą, kuriame vartotojai gali skirstyti į katalogus, valdyti
ir atrasti informacijos išteklius. Be to, ji sukurta siekiant greičiau rasti ir mažiau dvejoti dėl bendrinamų
duomenų. „IBM Watson Knowledge Catalog“ gali indeksuoti išteklius, esančius duomenų telkinyje, ir
naudoti juos kurdama informacijos 360 laipsnių peržiūrą, prijungiant vietiniame įrenginyje ir debesyje
esančius duomenis.
„IBM Cloud“ yra „Cloud Service“ paslaugos naudojimo būtinoji techninė sąlyga. Nauji vartotojai gali
registruotis, kad gautų prieigą, naudodami internetinę registracijos formą:
https://console.ng.bluemix.net/registration/.

1.1

„IBM Watson Knowledge Catalog Professional“
Šis planas apima:

1.2

●

strategijos įgyvendinimo modelį veiksmingam valdymui teikti;

●

galimybę apibrėžti strategijas ir jas stebėti (neribotos taisyklės);

●

verslo žodyną ir susiejimą (neriboti terminai);

●

duomenų profiliavimą, duomenų parengimą ir galimybę automatiškai rasti metaduomenis;

●

neribotų katalogų teises;

●

500 Įgaliotųjų vartotojų teises;

●

5 000 Talpos vienetų per valandą teises ir

●

teisę į neribotą išteklių skaičių.

„IBM Watson Knowledge Catalog Standard“
Šis planas apima:
●

strategijos įgyvendinimo modelį veiksmingam valdymui teikti (ribojama iki 5 taisyklių);

●

galimybę apibrėžti strategijas ir jas stebėti (ribojama iki 5 taisyklių);

●

verslo žodyną ir susiejimą (ribojama iki 50 terminų);

●

duomenų profiliavimą, duomenų parengimą ir galimybę automatiškai rasti metaduomenis;

●

1 katalogo teisės;

●

50 Įgaliotųjų vartotojų teisės (galima įsigyti papildomų vartotojų paketų);

●

500 Talpos vienetų per valandą teisės ir

●

500 išteklių kataloge teisės.

1.3

Pasirinktinės paslaugos

1.3.1

„IBM Watson Knowledge Catalog Professional“ papildomi 250 Įgaliotųjų vartotojų
Papildomus Įgaliotuosius vartotojus „Professional“ arba „Standard“ planams galima įsigyti blokais po 250.

1.3.2

„IBM Watson Knowledge Catalog Professional Bundle“ tūkstantis Talpos vienetų per valandą.
Šis pasiūlymas leidžia Klientui įsigyti papildomą tūkstantį Talpos vienetų per valandą teises į „Cloud
Service“, skirtas „Professional“ arba „Standard“ planams.

i126-7930-04 (09/2018)

1 psl. iš 4

1.4

Mokėjimo už naudojimą paslaugos

1.4.1

„IBM Watson Knowledge Catalog Additional 250 Authorized Users Pay Per Use“
Jei Klientas viršija į pagrindinę paslaugą įtrauktų Įgaliotųjų vartotojų skaičių, mokėjimo už paslaugą
mokestis bus skaičiuojamas už kiekvienus 250 „Professional“ arba „Standard“ planų Įgaliotuosius
vartotojus.

1.4.2

„IBM Watson Knowledge Catalog Professional Capacity Unit-Hours Pay Per Use“
Jei Klientas viršija į pagrindinę paslaugą įtrauktų Talpos vienetų per valandą skaičių, mokėjimo už
paslaugą mokestis bus skaičiuojamas už kiekvienus 250 „Professional“ arba „Standard“ planų Talpos
vienetus per valandą.

2.

Turinio ir duomenų apsauga
Duomenų tvarkymo ir Apsaugos duomenų lape (Duomenų lape) pateikiama „Cloud Service“ informacija
apie įgalinto tvarkyti Turinio tipą, įtrauktus tvarkymo veiksmus, duomenų apsaugos funkcijas ir Turinio
saugojimo bei grąžinimo specifiką. Visa informacija arba paaiškinimai ir sąlygos, įskaitant Kliento
įsipareigojimus dėl „Cloud Service“ naudojimo ir duomenų apsaugos funkcijų, jei tokių yra, yra nustatyti
šiame skyriuje. Kliento „Cloud Service“ naudojimui, remiantis Kliento pasirinktomis parinktimis, gali būti
taikomas daugiau nei vienas Duomenų lapas. Duomenų lapai pasiekiami tik anglų, o ne vietos kalba.
Nepaisant vietos įstatymų ar papročių, šalys sutaria, kad supranta anglų kalbą ir tai yra tinkama kalba
„Cloud Service“ įsigyti ir naudoti. Toliau pateiktas (-i) Duomenų lapas (-ai) taikomas (-i) „Cloud Service“ ir
pasiekiamoms parinktims. Klientas pripažįsta, kad i) IBM gali retkarčiais modifikuoti Duomenų lapą (-us)
savo nuožiūra ir ii) tokios modifikacijos anuliuos ankstesnes versijas. Bet kokio Duomenų lapo (-ų)
modifikavimo tikslas yra i) patobulinti arba išaiškinti esamus įsipareigojimus, ii) palaikyti atitiktį šiuo metu
taikomiems standartams ir teisės aktams arba iii) pateikti papildomus įsipareigojimus. Joks Duomenų lapo
(-ų) pakeitimas reikšmingai nesumažins „Cloud Service“ duomenų saugos.
Taikomo (-ų) Duomenų lapo (-ų) saitas (-ai):
https://www.ibm.com/software/reports/compatibility/clarityreports/report/html/softwareReqsForProduct?deliverableId=711CC940B5A611E7A9EB066095601ABB
Klientas yra įsipareigojęs imtis reikiamų veiksmų, kad užsakytų, įgalintų arba naudotų pasiekiamas „Cloud
Service“ duomenų apsaugos priemones, ir prisiima atsakomybę už „Cloud Service“ naudojimą, jei Klientui
nepavyksta imtis tokių veiksmų, įskaitant visų su Turiniu susijusių duomenų apsaugos ar teisinių
reikalavimų laikymąsi.
IBM Duomenų tvarkymo priedas (DTP) ir DTP įrodymas (-ai), pateiktas (-i) http://ibm.com/dpa, yra
taikomas (-i) ir minimas (-i) kaip Sutarties dalis, jei Turinyje esantiems asmens duomenims taikomas
Europos Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (ES/2016/679) (BDAR) ir tik tokia apimtimi. Šiai
„Cloud Service“ taikomas Duomenų lapas (-ai) bus kaip DPA įrodymas (-ai). Jei taikomas DPA, IBM
įsipareigojimas pateikti įspėjimą dėl Papildomų procesorių ir Kliento teisių į objektą pakeitimų bus
taikomas, kaip nustatyta DPA.

3.

Techninė pagalba
„Cloud Service“ techninis palaikymas teikiamas per internetinius forumus ir internetinę pranešimo apie
problemas sistemą. IBM programinės įrangos kaip paslaugos palaikymo vadove, pasiekiamame
svetainėje https://www.ibm.com/software/support/saas_support_guide.html, pateikta techninio palaikymo
kontaktinė informacija, kita informacija ir procesai. Techninis palaikymas įtrauktas į „Cloud Service“ ir kaip
atskiras pasiūlymas neteikiamas.

4.

Teisių suteikimo ir sąskaitų išrašymo informacija

4.1

Mokesčio apskaičiavimas
„Cloud Service“ pateikiama pagal mokesčių apskaitos metriką, nurodomą Operacijų dokumente:
●

Įgaliotasis vartotojas yra matavimo vienetas, kuriuo remiantis galima įsigyti „Cloud Service“. Klientas
privalo įsigyti atskiras, priskirtas kiekvienam unikaliam Įgaliotajam vartotojui, suteiktos prieigos prie
„Cloud Service“ teises. Prieiga gali būti suteikta bet kokiu tiesioginiu arba netiesioginiu būdu
(pavyzdžiui, naudojant tankinimo programą, įrangą arba taikomųjų programų serverį) ir bet kokiomis
priemonėmis. Reikia įsigyti teises, pakankamas Įgaliotųjų vartotojų, kuriems suteikta prieiga prie
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„Cloud Service“, skaičiui matavimo laikotarpiu, nurodytu Kliento TSD arba Operacijų dokumente,
padengti.
●

Egzempliorius yra matavimo vienetas, kuriuo remiantis galima įsigyti „Cloud Service“. Egzempliorius
yra prieiga prie konkrečios „Cloud Service“ konfigūracijos. Reikia įsigyti pakankamas teises, skirtas
kiekvienam „Cloud Service“ Egzemplioriui pasiekti ir naudoti matavimo laikotarpiu, nurodytu Kliento
TSD arba Operacijų dokumente.

●

Tūkstantis Talpos vienetų per valandą yra matavimo vienetas, kuriuo remiantis galima įsigyti „Cloud
Service“. Talpos vienetas yra nepriklausomas Talpos matavimo vienetas, susijęs su „Cloud Service“
naudojimu. Talpa yra didžiausias duomenų, kuriuos galima gauti ar turėti, kiekis. Reikia įsigyti
teises, kurių pakaktų iki artimiausio tūstančio suapvalintam skaičiui, gautam valandų skaičių
padauginus iš Talpos vienetų per valandą, kurių reikia kiekvienam Talpos tipui (pagal toliau pateiktą
lentelę), skaičiaus, matavimo laikotarpiu, nurodytu Teisių suteikimo dokumente (TSD) arba
Operacijų dokumente.
Talpos tipas

Talpos vienetai per valandą

Duomenų srauto, atrankos ir profiliavimo darbai

6

Šios „Cloud Service“ tikslais mažiausias 0,96 Talpos vieneto per valandą mokestis bus taikomas
kiekvieną kartą inicijavus Talpos tipą.
Jei sąskaitos išrašymo laikotarpiu Klientas naudoja ir „IBM Watson Knowledge Catalog“, ir „IBM
Watson Studio“, toliau nurodytos veiklos apmokestinamos kaip IBM Watson Studio“ naudojimas:
●

Duomenų išteklių projektuose darbų atranka ir profiliavimas

●

Duomenų srauto darbai

Anksčiau minėtos veiklos bus apmokestintos kaip „IBM Watson Knowledge Catalog“ naudojimas, jei
Klientas nenaudos „IBM Watson Studio“ sąskaitos išrašymo laikotarpiu.

4.2

Mokesčiai už perviršį
Jei faktinis „Cloud Service“ naudojimas matavimo laikotarpiu viršys TSD nurodytas teises, mokestis už
perviršį, pagal Operacijų dokumente nustatytą tarifą, bus taikomas kitą mėnesį po perviršio.
Talpos vienetų per valandą naudojimo perviršio mokesčiai bus išskaityti vieno talpos vieneto per valandą
pagrindu.

4.3

Sąskaitų išrašymo dažnumas
Atsižvelgiant į pasirinktą atsiskaitymo dažnumą, IBM išrašys Klientui sąskaitą už mokesčius, kurią reikia
apmokėti atsiskaitymo dažnumo termino pradžioje, išskyrus perviršį ir naudojimo tipo mokesčius, už
kuriuos sąskaita bus išrašoma įsiskolinus.

5.

Terminas ir pratęsimo galimybės
„Cloud Service“ naudojimo terminas prasideda nuo dienos, kai IBM praneša Klientui, kad jis turi prieigą
prie „Cloud Service“, kaip aprašyta TSD. TSD bus nurodyta, ar „Cloud Service“ bus atnaujinama
automatiškai, naudojama nepertraukiamo naudojimo pagrindu ar nutraukiama laikotarpio pabaigoje.
Atnaujinant automatiškai, jei Klientas nepateikia prašymo neatnaujinti raštu mažiausiai prieš 90 dienų iki
termino galiojimo pabaigos datos, „Cloud Service“ automatiškai atnaujinama TSD nurodytam laikotarpiui.
Atnaujinimams taikomas kasmetinis kainos padidėjimas, kaip nurodyta pasiūlyme. Jei automatiškai
atnaujinama po IBM pranešimo apie „Cloud Service“ atšaukimą, atnaujinimo laikotarpis pasibaigs ne
vėliau nei esamo atnaujinimo laikotarpio paskelbta atšaukimo data.
Naudojant nuolat, „Cloud Service“ pasiekiamumas pratęsiamas kiekvieną mėnesį, kol Klientas prieš 90
dienų iki nutraukimo raštu pateiks prašymą nutraukti. Praėjus 90 dienų laikotarpiui, „Cloud Service“ bus
pasiekiama iki kalendorinio mėnesio pabaigos.

6.

Papildomos sąlygos

6.1

Bendrosios nuostatos
Klientas negali naudoti „Cloud Service“ atskirai ar kartu su kitomis paslaugomis ar produktais bet kuriai iš
šių didelės rizikos veiklų palaikyti: branduolinių objektų, masinio vežimo sistemų, oro eismo kontrolės
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sistemų, automobilių kontrolės sistemų, ginkluotės sistemų, orlaivių navigacijos ar ryšių kūrimo,
konstravimo, valdymo arba techninės priežiūros arba bet kurios kitos veiklos, kur „Cloud Service“
gedimas gali kelti mirties arba rimto sužalojimo esminį pavojų.

i126-7930-04 (09/2018)

4 psl. iš 4

