Uraian Layanan Tambahan IBM Cloud
IBM Watson Knowledge Catalog Paygo
Kecuali sebagaimana yang tercantum di bawah, syarat-syarat Uraian Layanan Cloud IBM berlaku.

1.

Uraian Layanan Cloud
Layanan Cloud ini memberikan solusi asli cloud di mana pengguna dapat membuat daftar, menata dan
menemukan aset informasi, dan layanan ini dirancang untuk mengurangi waktu yang diperlukan untuk
mencari dan menangguhkan data bersama. IBM Watson Knowledge Catalog dapat membuat indeks aset
yang telah ada dalam kumpulan data dan menggunakannya untuk menyusun tampilan secara
menyeluruh atas informasi dengan menghubungkan ke data di lokasi dan di cloud. Layanan juga
mencakup kemampuan pemindahan dan persiapan data yang dikelola sepenuhnya yang memungkinkan
profesional data untuk membersihkan, mentransformasi, dan memindahkan data guna mendukung kasus
penggunaan analitik dan pengembangan aplikasi.

2.

Perlindungan Konten dan Data
Lembar Data yang berlaku untuk layanan ini dan syarat-syarat yang tertuang di pasal ini memberikan
perincian dan syarat-syarat, termasuk tanggung jawab Klien, seputar penggunaan layanan ini. Lembar(lembar) Data berikut berlaku untuk layanan ini:
https://www.ibm.com/software/reports/compatibility/clarityreports/report/html/softwareReqsForProduct?deliverableId=022E91C059C311E6865BC3F213DB63F7

3.

Informasi Penagihan dan Kepemilikan

3.1

Metrik Biaya
Metrik biaya berikut berlaku untuk layanan ini:
●

Pengguna yang Sah – Pengguna yang Sah adalah seseorang khusus yang telah diberikan akses
ke Layanan Cloud dengan cara apa pun secara langsung atau tidak langsung (misalnya: melalui
program, perangkat, atau server aplikasi multipleks) melalui sarana apa pun. Klien akan dikenai
biaya untuk setiap Pengguna yang Sah yang diberi akses ke Layanan Cloud selama periode
penagihan tersebut.

●

Mesin Virtual – Mesin Virtual adalah akses ke suatu konfigurasi spesifik Layanan Cloud. Klien
akan dikenai biaya untuk setiap Mesin Virtual dari Layanan Cloud yang ada selama masing-masing
bulan selama periode penagihan.

●

Jam Unit Kapasitas – Unit Kapasitas adalah ukuran independen dari Kapasitas yang berkaitan
dengan penggunaan Layanan Cloud. Kapasitas adalah jumlah maksimum yang dapat diterima atau
dimuat oleh sesuatu. Klien akan ditagih untuk jumlah jam penuh atau sebagian yang dikalikan
dengan jumlah Unit Kapasitas yang Diperlukan Per Jam untuk setiap Jenis Kapasitas, per rencana
penentuan harga yang tersedia di IBM Cloud UI, yang dimulai selama periode penagihan.
Untuk tujuan Layanan Cloud ini, biaya minimum 0,96 Jam Unit Kapasitas akan berlaku setiap kali
Jenis Kapasitas dimulai.

Apabila, selama periode penagihan, Klien menggunakan IBM Watson Knowledge Catalog dan IBM
Watson Studio, berikut ini ditagih sebagai penggunaan IBM Watson Studio:
●

Pembuatan contoh dan profil pekerjaan untuk aset data dalam proyek

●

Pekerjaan Alur Data

Di atas akan ditagih sebagai penggunaan IBM Watson Knowledge Catalog apabila Klien tidak
menggunakan IBM Watson Studio selama periode penagihan.

3.2

Biaya untuk Kelebihan Penggunaan
Kepemilikan Klien atas Layanan Cloud dapat mencakup batasan-batasan spesifik. Apabila Klien
melampaui batasan-batasan ini, Klien akan ditagih untuk kelebihan penggunaan tersebut.
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This document is made in the English and Indonesian languages. To the extent permitted by the prevailing law,
the English language of this document will prevail in the case of any inconsistencies or differences of
interpretation with the Indonesian language text of this document.
Dokumen ini dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Sepanjang diperbolehkan oleh hukum yang
berlaku, dalam hal terdapat ketidaksesuaian atau perbedaan penafsiran dengan teks bahasa Indonesia dari
dokumen ini, maka teks dalam bahasa Inggris yang akan berlaku.
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