Další popis služby IBM Cloud Service
IBM Watson Knowledge Catalog Paygo
S výjimkou uvedenou níže se uplatní podmínky Popisu služby IBM Cloud Service.

1.

Popis služby Cloud Service
Tato služba Cloud Service poskytuje cloudové nativní řešení, v němž mohou uživatelé katalogizovat, řídit
a zjišťovat informační aktiva, a je určena k omezení doby strávené vyhledáváním a nejistotou u sdílených
dat. IBM Watson Knowledge Catalog dokáže indexovat aktiva již v jezeře dat a využít toho k vytvoření
celkového přehledu informací spojením místních dat a dat v cloudu. Služba rovněž zahrnuje spravované
služby pro přípravu a přesuny dat, které umožňují specialistům na data pročistit, transformovat a
přesouvat data pro účely podpory vývoje aplikací a analytických případů použití.

2.

Ochrana obsahu a údajů
Datový list platný pro tuto službu a podmínky této části upravuje podrobnosti a podmínky, včetně
povinností Zákazníka, v souvislosti s využíváním této služby. Na tuto službu se vztahují následující
Datové listy:
https://www.ibm.com/software/reports/compatibility/clarityreports/report/html/softwareReqsForProduct?deliverableId=022E91C059C311E6865BC3F213DB63F7

3.

Oprávnění a informace o fakturaci

3.1

Metriky poplatků
Na tuto službu se uplatní následující metriky zpoplatnění:
●

Oprávněný uživatel – Oprávněný uživatel je jedinečná osoba, které je udělen přístup ke službě
Cloud Service jakýmkoli způsobem přímo či nepřímo (například prostřednictvím multiplexovacího
programu, zařízení nebo aplikačního serveru). Zákazníkovi budou naúčtovány poplatky za každého
Oprávněného uživatele, který má přístup ke službě Cloud Service během fakturačního období.

●

Instance – Instance je přístup ke specifické konfiguraci služby Cloud Service. Zákazníkovi bude
vyúčtována každá Instance služby Cloud Service, která existuje během každého měsíce
fakturačního období.

●

Hodinová jednotka kapacity – Jednotka kapacity je nezávislá míra Kapacity související s využitím
služby Cloud Service. Kapacita představuje maximální množství, které může být přijato nebo
obsaženo. Zákazníkovi bude naúčtován počet celých nebo částečných hodin vynásobený počtem
Jednotek kapacity nezbytných za hodinu pro každý Typ kapacity, a to v souladu s cenovým plánem
dostupným v rozhraní IBM Cloud UI, který je iniciován během fakturačního období.
Pro účely této služby Cloud Service se při každém iniciování Typu kapacity uplatní minimální
poplatek 0,96 Hodinových jednotek kapacity.

Pokud během fakturačního období Zákazník využívá jak IBM Watson Knowledge Catalog, tak IBM
Watson Studio, jako využití IBM Watson Studio bude účtováno následující:
●

úkoly vzorkování a profilace pro datová aktiva v projektu,

●

úkoly datového toku.

Výše uvedené bude účtováno jako využití IBM Watson Knowledge Catalog, pokud Zákazník během
fakturačního období nepoužívá IBM Watson Studio.

3.2

Poplatky za nadměrné využití
Oprávnění Zákazníka ke službě Cloud Service může zahrnovat specifická omezení. V případě, že
Zákazník tato omezení překročí, Zákazníkovi bude nadměrné využití naúčtováno.
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