Opis storitve
IBM Hybrid Data Management Platform (mesečna naročnina)
Ta opis storitve opisuje storitev v oblaku. Ustrezni dokumenti o naročilu nudijo cene in dodatne podrobnosti o
naročnikovem naročilu.

1.

Storitev v oblaku
Ponudba IBM Hybrid Data Management Platform omogoča naročniku nakup pooblastil FlexPoint na
podlagi mesečne naročnine, ki jih je mogoče dodeliti in uporabljati za navedene lokalne paketne ponudbe
licenčnih storitev in paketne ponudbe IBM-ovih storitev v oblaku med naročniškim obdobjem v skladu s
spodaj določenimi razmerji in pogoji.

1.1

Ponudbe
Naročnik lahko izbira med naslednjimi razpoložljivimi ponudbami.

1.1.1

Paketne ponudbe
Naročniška ponudba za več produktov v oblaku, ki jo sestavljajo paketne ponudbe (vključno s paketnimi
ponudbami licenčnih storitev in paketnimi ponudbami storitev v oblaku), je določena spodaj. Naročnik je
pooblaščen za namestitev in uporabo takšne paketne ponudbe v okviru omejitev pooblastila v ustreznem
transakcijskem dokumentu za storitve v oblaku in kot je navedeno v tem opisu storitve. Naročnik ni
pooblaščen za prenos ali ponovno prodajo paketnih ponudb ločeno od paketa z več produkti. Vsako
paketno ponudbo lahko spremljajo ali za njo veljajo zadevna licenčna določila ali določila storitev v
oblaku, kot je primerno, in ta določila veljajo za naročnikovo uporabo paketne ponudbe. V primeru
navzkrižja med pogoji paketne ponudbe in pogoji iz tega opisa storitve prevladajo slednji. Ko naročnikova
pravica za uporabo naročenih storitev v oblaku poteče oz. preneha, mora naročnik prenehati uporabljati
paketne ponudbe in v primeru licenčnih paketnih ponudb uničiti ali nemudoma vrniti vse kopije paketnih
ponudb stranki, od katere je ponudbo pridobil. Če je naročnik paketne ponudbe prenesel, mora stopiti v
stik s stranko, od katere je paketno ponudbo pridobil. Če želi naročnik paketno ponudbo uporabljati
kakorkoli izven zgoraj določenih omejitev, se mora za pridobitev ustrezne licence ali naročnine storitev v
oblaku obrniti na IBM-ovega prodajnega predstavnika ali stranko, od katere je pridobil storitve v oblaku.
Spodaj so navedene paketne ponudbe, ki so vključene v to naročniško ponudbo:
Paketna ponudba licenčnih storitev:
●

IBM Db2 Advanced Enterprise Server Edition

●

IBM Db2 Warehouse

●

IBM Db2 Big SQL

●

IBM Db2 Event Store

Paketna ponudba storitev v oblaku:

1.1.2

●

IBM Db2 Hosted – hibridni prilagodljivi paket Flex

●

IBM Db2 on Cloud – hibridni prilagodljivi paket Flex

●

IBM Db2 on Cloud – hibridni prilagodljivi paket Flex for AWS

●

IBM Db2 Warehouse on Cloud – hibridni prilagodljivi paket Flex Performance

●

IBM Db2 Warehouse on Cloud – hibridni prilagodljivi paket

●

IBM Db2 Warehouse on Cloud – hibridni prilagodljivi paket Flex Performance for AWS

●

IBM Db2 Warehouse on Cloud – hibridni prilagodljivi paket Flex for AWS

Zahteve FlexPoint za paketne ponudbe
Spodnje tabele razmerij pooblastil za paketno ponudbo na kratko povzemajo število pooblastil, ki so
potrebna za uporabo posamezne paketne ponudbe. Naročnik lahko dodeli pooblastila FlexPoint med
paketne ponudbe v razmestitveni kombinaciji po lastni izbiri za vsako mesečno naročniško obdobje, prav
tako pa lahko kadarkoli v času trajanja naročnine pooblastila FlexPoints ponovno dodeli med paketne
ponudbe pod pogojem, da naročnikova vsota dodelitev FlexPoints za njegovo uporabo vseh paketnih
ponudb v skladu s spodnjo tabelo razmerij (zaokroženo na najbližje celo število pooblastil FlexPoints) ne
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presega skupnega števila naročnikovih pooblastil, ki jih je pridobil za storitve v oblaku. V spodnjih tabelah
razmerij so ustrezne merske enote pooblastil za paketne ponudbe (npr. navidezno procesorsko jedro ali
VPC) opisane v zadevnih dokumentih z licenčnimi informacijami ali dokumentih.ki vsebujejo opis storitve,
če ni drugače navedeno v nadaljevanju tega opisa storitve.
1.1.3

Tabele razmerij pooblastil
a.

Pooblastila FlexPoint za navidezno procesorsko jedro (VPC) paketne ponudbe licenčnih
storitev
Uporaba vsake paketne ponudbe pod in do najvišje ravni dovoljene uporabe na VPC na mesec
zahteva navedeno število pooblastil FlexPoint za to naročnino storitev v oblaku:
Ponudba

b.

FlexPoint na VPC na mesec

IBM Db2 Advanced Enterprise Server Edition

650

IBM Db2 Warehouse

250

IBM Db2 Big SQL

417

IBM Db2 Event Store

250

Pooblastila FlexPoint za navidezno procesorsko jedro (VPC), pomnilnik (RAM) in prostor za
shranjevanje (GB) paketne ponudbe storitev v oblaku
Uporaba vsake paketne ponudbe pod in do najvišje ravni dovoljene uporabe na primerek, VPC, GB
RAM-a in GB prostora za shranjevanje na mesec zahteva navedeno število pooblastil FlexPoint za
to naročnino storitev v oblaku:
Ponudba

FlexPoint FlexPoint FlexPoint FlexPoint na FlexPoint FlexPoint
na
na VPC
na GB
GB prostora
na GB
na GB
osnovni na mesec RAM-a na
za
dodatnih
prenosa
primerek
mesec shranjevanje varnostnih podatkov
na mesec
na mesec
kopij

Hibridni prilagodljivi paket Flex Ni na voljo
ponudbe IBM Db2 Hosted

125

25

1,1

Ni na voljo Ni na voljo

Ni na voljo

13

1,0

Ni na voljo Ni na voljo

Hibridni prilagodljivi paket Flex Ni na voljo
for AWS ponudbe IBM Db2 on
Cloud

650

Ni na voljo

1,0

Ni na voljo

Hibridni prilagodljivi paket Flex
Performance ponudbe IBM
Db2 Warehouse on Cloud

5661

79

Ni na voljo

0,62

Ni na voljo Ni na voljo

Hibridni prilagodljivi paket Flex
ponudbe IBM Db2 Warehouse
on Cloud

1541

67,5

Ni na voljo

0,35

Ni na voljo Ni na voljo

Hibridni prilagodljivi paket Flex
Performance for AWS
ponudbe IBM Db2 Warehouse
on Cloud

9200

143,33

Ni na voljo

0,85

0,07

0,09

Hibridni prilagodljivi paket Flex
for AWS ponudbe IBM Db2
Warehouse on Cloud

2360

121,43

Ni na voljo

0,50

0,07

0,09

Hibridni prilagodljivi paket Flex
ponudbe IBM Db2 on Cloud

c.

189

1,0

Dodatni pogoji:
●

Hibridni prilagodljivi paket Flex ponudbe Db2 Hosted
Dodatna procesorska jedra, gigabajti RAM-a in pomnilniški viri se pridobijo in uporabljajo za
vsak navidezni strežnik neodvisno.
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●

Hibridni prilagodljivi paket Flex ponudbe Db2 on Cloud
Dodatna procesorska jedra, gigabajte RAM-a in razmeščene pomnilniške viri se zaračuna
ločeno od osnovnega primerka. Naročnik prejme 1 dodatno procesorsko jedro za vsake 4 GB
RAM-a, pridobljene na podlagi spodnje tabele.

●

Hibridni prilagodljivi paket Flex for AWS ponudbe Db2 on Cloud
Dodatna procesorska jedra, gigabajti RAM-a in pomnilniški viri se pridobijo in uporabljajo za
vsak navidezni strežnik neodvisno. Naročnik prejme 7,625 GB RAM-a za vsako 1 procesorsko
jedro, pridobljeno v skladu s spodnjo tabelo.

●

Hibridni prilagodljivi paket Flex Performance ponudbe Db2 Warehouse on Cloud
Dodatna procesorska jedra, gigabajte RAM-a in razmeščene pomnilniške viri se zaračuna
ločeno od osnovnega primerka. Dodatna procesorska jedra je mogoče dodajati v prirastih po
24 VPC-jev. Naročnik prejme 432 GB RAM-a za vsakih 24 procesorskih jeder, pridobljenih v
skladu z zgornjo tabelo. Dodatni prostor za shranjevanje je mogoče dodajati v prirastih po
2400 GB.

●

Hibridni prilagodljivi paket Flex ponudbe Db2 Warehouse on Cloud
Dodatna procesorska jedra, gigabajte RAM-a in razmeščene pomnilniške viri se zaračuna
ločeno od osnovnega primerka. Dodatna procesorska jedra je mogoče dodajati v prirastih po
16 VPC-jev. Naročnik prejme 186 GB RAM-a za vsakih 16 VPC-jev, pridobljenih v skladu z
zgornjo tabelo. Dodatni prostor za shranjevanje je mogoče dodajati v prirastih po 960 GB.

●

Hibridni prilagodljivi paket Flex Performance for AWS ponudbe Db2 Warehouse on Cloud
Dodatna procesorska jedra, gigabajte RAM-a, shrambo, varnostne kopije in razmeščene
prenose podatkov se zaračuna ločeno od osnovnega primerka. Dodatna procesorska jedra je
mogoče dodajati v prirastih po 24 VPC-jev. Naročnik prejme 432 GB RAM-a za vsakih 24
procesorskih jeder, pridobljenih v skladu z zgornjo tabelo. Dodatni prostor za shranjevanje je
mogoče dodajati v prirastih po 2400 GB. Dodatne varnostne kopije in prenos podatkov se
zaračuna v prirastih po 10 GB.

●

Hibridni prilagodljivi paket Flex for AWS ponudbe Db2 Warehouse on Cloud
Dodatna procesorska jedra, gigabajte RAM-a, shrambo, varnostne kopije in razmeščene
prenose podatkov se zaračuna ločeno od osnovnega primerka. Dodatna procesorska jedra je
mogoče dodajati v prirastih po 14 VPC-jev. Naročnik prejme 196 GB RAM-a za vsakih 14
VPC-jev, pridobljenih v skladu z zgornjo tabelo. Dodatni prostor za shranjevanje je mogoče
dodajati v prirastih po 960 GB. Dodatne varnostne kopije in prenos podatkov se zaračuna v
prirastih po 10 GB.

Gigabajt je definiran kot 2 na 30. potenco bajtov podatkov (1.073.741.824 bajtov).

2.

Podatkovni listi za obdelavo in varstvo podatkov
Pogoji glede dodatka k obdelavi podatkov (DPA) in veljavnih podatkovnih listov za obdelavo in varstvo
podatkov za vsako paketno ponudbo storitev v oblaku so opisani v veljavnem opisu storitve vsake
ponudbe.

3.

Ravni storitve in tehnična podpora

3.1

Pogodba o ravni storitev
Pogodba o ravni storitev za vsako paketno ponudbo storitev je opisana v veljavnem opisu storitve vsake
ponudbe.

3.2

Tehnična podpora
Tehnično podporo za vsako paketno storitev v oblaku, vključno s kontaktnimi podatki podpore, stopnjami
resnosti, odzivnimi časi podpore, časom odgovora in drugimi informacijami in procesi, naročnik najde
tako, da izbere storitev v oblaku v storitvi IBM Support, ki je na voljo na
https://www.ibm.com/support/home/pages/support-guide/.
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4.

Stroški

4.1

Metrike zaračunavanja
Metrike zaračunavanja za storitev v oblaku so podane v transakcijskem dokumentu.
Za to storitev v oblaku se uporabljajo naslednje metrike zaračunavanja:
●

5.

FlexPoint je skupna enota vrednosti, potrebna za naročnikovo uporabo določenih paketnih IBM-ovih
ponudb.

Dodatna določila
Za pogodbe o storitvi v oblaku (ali enakovredne osnovne pogodbe), podpisane pred 1. januarjem 2019,
veljajo pogoji, ki so na voljo na https://www.ibm.com/acs.

5.1

Dodatne določbe in pogoji za naročnino FlexPoint
●

Za to ponudbo naročnine storitev v oblaku se FlexPoints prodajajo kot mesečna naročnina s
fleksibilnimi možnostmi zaračunavanja.

●

Za to ponudbo naročnine Hybrid Data Management Platform je treba kupiti vsaj 250 točk FlexPoint.

●

Vsa neporabljena pooblastila FlexPoints potečejo po koncu vsakega meseca.

●

Ločeno paketno ponudbo trajne licence, prej imenovano "IBM Hybrid Data Management Platform",
smo preimenovali v "IBM Hybrid Data Management Platform On Premise" ("HDMP On Premise").
Ta naročniška paketna ponudba IBM Hybrid Data Management Platform in paketna ponudba
licenčne storitve HDMP On Premise sta dve ločeni ponudbi. Pooblastila FlexPoints, ki ste jih kupili
za ponudbo IBM Hybrid Data Management Platform, niso zamenljiva s ponudbo HDMP On Premise
ter jih naročnik ne more uporabiti ali uveljaviti za to ponudbo ali za ponudbe, ki so vključene v
ponudbo HDMP On Premise, ali za katerekoli druge ponudbe programske opreme ali storitev v
oblaku družbe IBM. Pooblastila FlexPoints, pridobljena za paketno ponudbo licenčne storitve HDMP
On Premise, niso zamenljiva z naročniško ponudbo IBM Hybrid Data Management Platform in jih
naročnik ne more uporabiti ali uveljaviti za ponudbe iz te naročniške ponudbe.
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