„IBM Cloud“ papildomas paslaugos aprašas
„IBM Watson Knowledge Catalog Paygo“
Išskyrus, kaip nurodyta toliau, taikomos „IBM Cloud“ Paslaugos aprašo sąlygos.

1.

„Cloud Service“ aprašas
Ši „Cloud Service“ suteikia debesies infrastruktūrai skirtą 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.Paslauga taip pat apima visiškai valdomų duomenų parengimo ir perkėlimo
galimybes, kurios leidžia duomenų profesionalams valyti, transformuoti ir perkelti duomenis siekiant
palaikyti taikomosios programos kūrimą ir naudojimo atvejų analizę.

2.

Turinio ir duomenų apsauga
Šiai paslaugai skirtame Duomenų lape ir šiame skyriuje nurodytose sąlygose pateikta išsami informacija ir
sąlygos, įskaitant Kliento įsipareigojimus dėl šios paslaugos naudojimo. Šiai paslaugai taikomas (-i) toliau
pateiktas (-i) Duomenų lapas (-ai):
https://www.ibm.com/software/reports/compatibility/clarityreports/report/html/softwareReqsForProduct?deliverableId=022E91C059C311E6865BC3F213DB63F7

3.

Teisių suteikimo ir sąskaitų išrašymo informacija

3.1

Mokesčio apskaičiavimas
Šiai paslaugai taikomas toks mokesčio apskaičiavimas:
●

Įgaliotasis vartotojas – tai unikalus asmuo, kuriam bet kokiu tiesioginiu arba netiesioginiu būdu
(pavyzdžiui, naudojant tankinimo programą, įrenginį arba taikomųjų programų serverį) ir bet
kokiomis priemonėmis suteikiama prieiga prie „Cloud Service“. Mokestis taikomas už kiekvienam
Įgaliotajam vartotojui sąskaitos išrašymo laikotarpiu suteiktą prieigą prie „Cloud Service“.

●

Egzempliorius – Egzempliorius yra prieiga prie konkrečios „Cloud Service“ konfigūracijos. Mokestis
Klientui taikomas už kiekvieną sąskaitos išrašymo laikotarpiu turimą „Cloud Service“ Egzempliorių.

●

Talpos vienetas-valanda – Talpos vienetas yra nepriklausomas Talpos matavimo vienetas, susijęs
su „Cloud Service“ naudojimu. Talpa yra didžiausias duomenų, kuriuos galima gauti ar turėti, kiekis.
Mokestis Klientui taikomas už visų ar dalinių valandų skaičių, padaugintą iš Talpos vienetų
reikalingų per valandą skaičiaus, taikomo kiekvienam Talpos tipui (pagal kainodaros planą,
pasiekiamą „IBM Cloud“ vartotojo sąsajoje), inicijuotam sąskaitos išrašymo laikotarpiu.
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.

3.2

Mokestis už naudojimosi perviršį
Kliento teisė naudoti „Cloud Service“ gali turėti konkrečių apribojimų. Klientui viršijus šiuos apribojimus,
Klientas turės sumokėti už naudojimosi perviršį.
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