Dodatni opis storitve IBM Cloud
IBM Watson Knowledge Catalog Paygo
Razen kot je določeno spodaj, veljajo določila opisa storitve IBM Cloud.

1.

Opis storitev v oblaku
Ta storitev v oblaku zagotavlja izvirno rešitev oblaka, v kateri lahko uporabniki katalogizirajo, urejajo in
odkrivajo informacijska sredstva ter je zasnovano za zmanjšanje časa, porabljenega za iskanje podatkov
v skupni rabi in odlašanje glede tega. IBM Watson Knowledge Catalog lahko indeksira sredstva, ki so že
v podatkovnem jezeru, in jih uporabi za gradnjo pogleda 360 informacij s povezovanjem s podatki, ki so
na voljo lokalno in v oblaku. Storitev vključuje tudi v celoti upravljano pripravo podatkov in funkcije
premikanja, ki strokovnjakom za podatke omogočajo čiščenje, preoblikovanje in premikanje podatkov kot
podpora razvoju aplikacij in analitičnim primerom uporabe.

2.

Vsebina 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=022E91C059C311E6865BC3F213DB63F7

3.

Pooblastila in zaračunavanje

3.1

Metrike zaračunavanja
Za storitev se uporabljajo naslednje metrike zaračunavanja:
●

Pooblaščeni uporabnik je edinstvena oseba, ki se ji na kakršen koli način, neposredno ali
posredno (na primer prek programa ali naprave za multipleksiranje ali aplikacijskega strežnika),
omogoči dostop do storitve v oblaku prek kakršnih koli sredstev. Naročniku se zaračuna vsak
pooblaščeni uporabnik z dostopom do storitve v oblaku v obdobju zaračunavanja.

●

Primerek je dostop do posamezne konfiguracije storitve v oblaku. Naročniku se zaračuna vsak
primerek storitve v oblaku, ki obstaja v posameznem mesecu v obdobju zaračunavanja.

●

Enota kapacitete-ura – Enota kapacitete je neodvisna mera kapacitete, povezane z uporabo
storitve v oblaku. Kapaciteta je največja količina, ki jo lahko nekaj prejme ali vsebuje. Naročniku se
bo zaračunalo število celotnih ali delnih ur, pomnoženo s številom enot kapacitete, potrebnih na uro,
za vsako vrsto kapacitete, v skladu s cenikom, ki je na voljo v uporabniškem vmesniku IBM Cloud,
ki se začne v obdobju zaračunavanja.
Za namene teh storitev v oblaku se bo za vsak zagon vrste kapacitete zaračunalo najmanj 0,96 ure
enot kapacitete.

Če med obdobjem zaračunavanja naročnik uporablja IBM Watson Knowledge Catalog in IBM Watson
Studio, se naslednje zaračunava kot uporaba IBM Watson Studio:
●

Opravila za vzorčenje in profiliranje podatkovnih sredstev v projektu

●

Opravila za tok podatkov

Zgornje se bo zaračunalo kot uporaba IBM Watson Knowledge Catalog, če naročnik med obdobjem
zaračunavanja ne uporablja storitve IBM Watson Studio.

3.2

Plačilo za prekomerno uporabo
Naročnikovo pooblastilo za storitev v oblaku lahko vključuje določene omejitve. Če naročnik te omejitve
prekorači, se mu zaračuna prekomerno uporabo.
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