„IBM Cloud“ papildomas paslaugos aprašas
„IBM Cloud Virtual Server for Virtual Private Cloud“
Išskyrus, kaip nurodyta toliau, taikomos „IBM Cloud“ Paslaugos aprašo sąlygos.

1.

„Cloud Service“
„IBM Cloud Virtual Servers for Virtual Private Cloud“ – tai pasiūlymas, įtrauktas į „IBM Cloud“ portfelį
„Compute Infrastructure-as-a-Service“. „IBM Cloud Virtual Servers for Virtual Private Cloud“ suteikia
prieigą prie bendrai naudojamų (kelių klientų) skaičiavimo išteklių, kuriuos Klientas gali konfigūruoti kaip
dalį „Virtual Private Cloud“ infrastruktūros aplinkos.
„IBM Cloud Virtual Servers for Virtual Private Cloud“, kaip ir kitus „Infrastructure-as-a-Service“
pasiūlymus, Klientas valdo savarankiškai. Tai apima pasiekiamų duomenų centrų pasirinkimą ir paslaugų
pasirinkimą, konfigūravimą ir tvarkymą (pvz., saugos, atsarginių kopijų kūrimo, permetimo, atkūrimo ir
stebėjimo), kai Klientas mano, kad tai reikalinga siekiant laikytis Kliento reikalavimų ir taikomų teisės aktų,
įskaitant duomenų apsaugos ir kitus darbo krūvių ir viso turinio normatyvinius reikalavimus.

2.

Duomenų tvarkymo ir apsaugos duomenų lapai
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=16A133C0DDE611E8AD896A32A8231248

3.

Paslaugos lygiai ir techninis palaikymas

3.1

Paslaugos lygio sutartis
Paslaugų lygio sutartis, pateikta pagrindiniame „IBM Cloud Service“ apraše, taikoma šiai paslaugai.

3.2

Techninė pagalba
Palaikymo sąlygos, pateiktos pagrindiniame „IBM Cloud Service“ apraše, taikomos šiai paslaugai.

4.

Mokesčiai

4.1

Mokesčio apskaičiavimas
„Cloud Service“ mokesčio apskaičiavimas nurodytas Operacijų dokumente.
Šiai „Cloud Service“ taikomas toliau aprašytas mokesčio apskaičiavimas.
●

4.2

Egzempliorius-valanda – Egzempliorius yra prieiga prie konkrečios „Cloud Service“ konfigūracijos.
Mokestis taikomas už visą arba ne visą valandą už kiekvieną „Cloud Service“ Egzempliorių, kuris
egzistuoja sąskaitos išrašymo laikotarpiu.

Daliniai mėnesiniai mokesčiai
Už kiekvieną Egzempliorių sąskaita išrašoma pagal valandas. Jei naudojama ne visą valandą, mokestis
skaičiuojamas proporcingai.

5.

Papildomos sąlygos
„Cloud Service“ sutartims (arba atitinkamoms debesies technologijomis pagrįstoms sutartims), vykdytoms
iki 2019 m. sausio 1 d., taikomos sąlygos, pateikiamos https://www.ibm.com/acs.
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