IBM Cloud (IBM Bulut) Ek Hizmet Tanımı
IBM Watson Knowledge Catalog Paygo
Aşağıda belirtilenler dışında, IBM Cloud Hizmet Tanımının koşulları geçerlidir.

1.

Bulut Hizmetinin Tanımı
Bu Bulut Hizmeti, kullanıcıların bilgi varlıklarını kataloğa alabildiği, bunlar için yönetişim sağlayabildiği ve
bunları keşfedebildiği bir yerel bulut çözümü sağlar ve veri paylaşımları için harcanan zamanı ve buna
ilişkin tereddütleri azaltmak için tasarlanmıştır. IBM Watson Knowledge Catalog, halihazırda bir veri
gölünde bulunan varlıklar için dizin oluşturabilir ve şirket içinde ve bulutta bulunan verilerle bağlantı
sağlamak amacıyla bilgilerin 360 derecelik bir görünümünü oluşturmak için bunu kullanabilir. Bu hizmet
ayrıca, veri uzmanlarının, uygulama geliştirme ve analitik kullanım senaryolarını desteklemek amacıyla
verileri temizlemelerini, dönüştürmelerini ve taşımalarını sağlar.

2.

İçeriğin ve Verilerin Korunması
Bu hizmet için geçerli olan Veri Sayfası ve bu bölümün koşulları, bu hizmetin kullanımıyla ilgili olarak,
Müşteri sorumlulukları dahil olmak üzere ayrıntıları ve koşulları sağlar. Bu hizmet için aşağıdaki Veri
Sayfası/Sayfaları geçerlidir:
https://www.ibm.com/software/reports/compatibility/clarityreports/report/html/softwareReqsForProduct?deliverableId=022E91C059C311E6865BC3F213DB63F7

3.

Yetki ve Faturalandırma Bilgileri

3.1

Ücret Ölçüleri
Bu hizmet için aşağıdaki ücret ölçüleri geçerlidir:
●

Yetkili Kullanıcı – Bir Yetkili Kullanıcı, Bulut Hizmetine doğrudan veya dolaylı olarak herhangi bir
araç ile (örneğin: bir multipleks programı, aygıtı veya uygulama sunucusu aracılığıyla) herhangi bir
şekilde erişme yetkisi verilen benzersiz bir kişidir. Faturalandırma dönemi içerisinde Bulut Hizmetine
erişim yetkisi verilen her Yetkili Kullanıcı, Müşteriye fatura edilecektir.

●

Eşgörünüm – Bir Eşgörünüm, Bulut Hizmetinin belirli bir yapılandırmasına erişimdir. Müşteriye
faturalandırma dönemi içindeki her ayda mevcut olan her Bulut Hizmeti Eşgörünümü için fatura
düzenlenir.

●

Kapasite Birimi-Saat – Bir Kapasite Birimi, Bulut Hizmetinin kullanımıyla ilgili bağımsız bir Kapasite
ölçüsüdür. Kapasite, bir şeyin alabileceği veya içerebileceği azami veri miktarıdır. IBM Cloud
kullanıcı arabirimindeki fiyatlandırma planına göre, faturalandırma dönemi boyunca başlatılan her
Kapasite Tipi için Saat Başına Gereken Kapasite Birimi sayısıyla çarpılan tam veya kısmi saat
sayısı için Müşteriye fatura düzenlenecektir.
Bu Bulut Hizmetinin amaçları doğrultusunda, her Kapasite Tipi başlatıldığında 0,96 Kapasite BirimiSaati esas alan bir minimum ücret geçerli olacaktır.

Müşteri, faturalama dönemi boyunca hem IBM Watson Knowledge Catalog hem de IBM Watson Studio
ürününü kullanırsa, aşağıdakiler IBM Watson Studio kullanımı olarak ücretlendirilir:
●

Projelerdeki veri varlıkları için örnekleme ve profil oluşturma işleri

●

Veri Akışı İşleri

Müşteri, faturalama dönemi boyunca IBM Watson Studio ürününü kullanmazsa, yukarıdakiler IBM Watson
Knowledge Catalog kullanımı olarak ücretlendirilir.

3.2

Fazla Kullanım Ücretleri
Müşterinin Bulut Hizmetine ilişkin yetkisi, belirli sınırlamaları içerebilir. Müşterinin bu sınırlamaları aşması
durumunda, aşırı kullanım için Müşteriye fatura düzenlenecektir.
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Kabul eden:

Kabul eden:

Müşteri Şirketinin Ticari Unvanı adına (“Müşteri”)

<İlgili IBM Şirketinin Ticarı Unvanı adına> (“IBM”)

İmza_____________________________________

İmza_____________________________________

Yetkili imza

Yetkili imza

Unvan:

Unvan:

İsim (el yazısı veya daktiloyla):

İsim (el yazısı veya daktiloyla):

Tarih:

Tarih:

Müşteri Numarası:

Sözleşme Numarası:

Müşteri Adresi:

IBM Adresi:
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