Uraian Layanan Tambahan IBM Cloud
IBM Cloud Hyper Protect DBaaS – Eksperimental
Layanan ini berupa beta/eksperimental. Syarat-syarat untuk layanan ini dapat ditemukan dalam Uraian
Layanan IBM Cloud sebagaimana yang sesuai dan sebagaimana yang dimodifikasi oleh ketentuan di
bawah ini.

1.

Uraian Layanan Cloud
IBM menyediakan Hyper Protect DBaaS untuk mengelola jenis basis data yang berbeda (lihat batasan)
dalam layanan basis data terkelola secara penuh yang sangat aman. Layanan ini berjalan pada
LinuxONE dalam IBM Cloud dan mengirimkan lingkungan komputasi terisolasi yang aman yang secara
ideal cocok untuk beban kerja dengan data sensitif. Layanan ini menawarkan platform yang fleksibel dan
dapat diukur yang memungkinkan pengguna akhir untuk dengan cepat dan mudah menyediakan dan
mengelola basis data pilihan mereka. IBM Z dan LinuxONE merupakan pltaform terbaik untuk memenuhi
persyaratan ini.

2.

Pembatasan
Hyper Protect DBaaS eksperimental disediakan hanya sebagai bukti tujuan evaluasi konsep dan tidak
dapat digunakan untuk tujuan pengembangan, dalam produksi atau lingkungan produksi.

3.

Perlindungan Konten dan Data
Lembar Data yang berlaku untuk layanan ini dan syarat-syarat yang tertuang di pasal ini memberikan
rincian 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=3ECAD0F0115D11E8BE1A0F0F1F3F9A88#

4.

Informasi Penagihan dan Kepemilikan
Layanan Hyper Protect DBaaS eksperimental tidak dikenai biaya.

5.

Perangkat Lunak yang Diaktifkan
Untuk menggunakan RESTful API atau antarmuka baris perintah, unduh alat klien DBaaS sebagaimana
yang diuraikan dalam dokumentasi Hyper Protect DBaaS di
https://console.bluemix.net/docs/services/hypersecure-dbaas/index.html.

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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