Paslaugos aprašas
„IBM Video Recommendations“
Šiame paslaugos apraše aprašoma „Cloud Service“. Taikomuose užsakymo dokumentuose pateikiama išsami
informacija apie kainą ir papildoma informacija apie Kliento užsakymą.

1.

„Cloud Service“
„IBM Video Recommendations“ generuoja asmeniniams poreikiams pritaikytus ir programuotus vaizdo
įrašų sąrašus 1:1 lygiu skaitmeninėms auditorijoms. Apima IBM teikiamą kognitivinių metaduomenų
išgavimą, mašininio mokymo pritaikymo pagal asmeninius poreikius modulį ir analizės bei programavimo
stebėjimo skydą, kurį teikia IBM tiekėjas IRIS.TT.

1.1

Pasiūlymai
Klientas gali rinktis iš toliau nurodytų galimų pasiūlymų.
a.

„IBM Video Recommendations – Professional“

b.

„IBM Video Recommendations – Premium“

c.

„IBM Video Recommendations – Enterprise“

Toliau pateikiami kiekvieno pasiūlymo funkcijų prieigos ir naudojimo leidimai.
„IBM Video
Recommendations
Professional“

„IBM Video
Recommendations
Premium“

„IBM Video
Recommendations
Enterprise“

„Data Enrichment and Structuring“ – „IRIS Asset IQ“
Metaduomenų įdėjimas

M

M

M

Metaduomenų papildymas, naudojant
„Watson Video Enrichment“ (WVE)

M

M

M

WVE papildytų metaduomenų „Cloud“
saugykla (30 dienų)

N

N

M

Statinė taksonomija

N

M

M

Dinaminė taksonomija

N

N

M

Metaduomenų susiejimas

N

M

M

Stalinis kompiuteris / mobilusis – žiniatinklis

M

M

M

SDK (IOS / „Android“)

N

M

M

Interaktyviosios funkcijos

M

M

M

Dešinysis stulpelis

N

M

M

Žiūrėjimo trukmė sekundėmis

N

M

M

Daugumos žymų suderinamumas

N

N

M

Žiūrimumo sekimas

N

N

M

„Nielsen DAR“ sekimas

N

N

M

Analizės duomenų ataskaita

M

M

M

Turinio programavimas

N

5 taisyklės per
mėnesį

Neribota

„Personalized Viewing“ – „IRIS Adaptive Stream“
a. Platforma / įrenginiai

b. Funkcijos

„Business Dashboard“ – „IRIS Vision“
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„IBM Video
Recommendations
Professional“

„IBM Video
Recommendations
Premium“

„IBM Video
Recommendations
Enterprise“

Informacijos santraukos importavimo
formatas

M

M

M

Leistuvo integravimo testavimas

M

M

M

Paskyros palaikymas (papildomas už 250
JAV dol./mėn.)

4 valandos

20 valandų

40 valandų

Inžinieriaus palaikymas (papildomas už 200
JAV dol./val.)

0 valandų

4 valandos

8 valandos

1

1

1

Metinės vaizdo įrašų peržiūros apimtis

72 000 000

540 000 000

1 200 000 000

Mėnesio vaizdo įrašų peržiūros apimties
atitikmuo

6 000 000

45 000 000

100 000 000

Vaizdo įrašų paskyros CMS skaičius

5 000

25 000

50 000

Per „IBM Watson Video Enrichment“ CMS
papildytų vaizdo įrašų minučių skaičius

10 000

50 000

100 000

Per mėnesį pridėtų vaizdo įrašų skaičius

500

5 000

10 000

Per „Watson Video Enrichment“ papildytų
vaizdo įrašų minučių skaičius

1 000

10 000

20 000

Integravimo palaikymas

Paskyros palaikymo val./mėn.

Paskyros naudojimas
Pirminių API skaičius

1.2

Pasirinktinės paslaugos

1.2.1

„IBM Video Recommendations“ – „Campaign Manager“
„IBM Video Recommendations Premium“ arba „IBM Recommendations Enterprise Offering“ teises
turintiems Klientams ši paslauga suteikia įrankius, skirtus įterpti firminį arba rėmėjo turinį į pagal
asmeninius poreikius pritaikytus vaizdo įrašų grojaraščius.

2.

Duomenų tvarkymo ir apsaugos duomenų lapai
IBM Duomenų tvarkymo priede http://ibm.com/dpa (DTP) bei Duomenų tvarkymo ir Apsaugos duomenų
lape (-uose) (nurodomame (-uose) kaip duomenų lapas (-ai) arba DTP įrodymas (-ai) toliau nurodytuose
saituose pateikiama papildoma „Cloud Service“ duomenų apsaugos informacija ir jos parinktys, susijusios
su galimu tvarkyti Turinio tipu, įtrauktais tvarkymo veiksmais, duomenų apsaugos funkcijomis ir Turinio
saugojimo bei grąžinimo specifika. DTP taikomas asmeniniams duomenims, esantiems turinyje, jei (ir tik
tokia apimtimi) taikomas i) Europos bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (ES/2016/679) (BDAR)
arba ii) kiti duomenų apsaugos teisės aktai, nurodyti http://www.ibm.com/dpa/dpl.
https://www.ibm.com/software/reports/compatibility/clarityreports/report/html/softwareReqsForProduct?deliverableId=E9F70180EA8111E8BE8AD213A3013DB3

3.

Paslaugos lygiai ir techninis palaikymas

3.1

Paslaugos lygio sutartis
IBM teikia Klientui toliau nurodytus pasiekiamumo paslaugos lygio sutarties (PLS) įsipareigojimus. IBM
taikys aukščiausią galimą kompensaciją, pagrįstą „Cloud Service“ kaupiamuoju pasiekiamumu, kaip
nurodyta toliau esančioje lentelėje. Pasiekiamumo procentas apskaičiuojamas iš bendro minučių
skaičiaus sutartinį mėnesį atėmus bendrą Paslaugos neveikimo minučių skaičių sutartinį mėnesį, gautą
rezultatą padalijus iš bendro minučių skaičiaus sutartinį mėnesį. Paslaugos neveikimo apibrėžimas,
prašymų pateikimo procesas ir informacija, kaip susisiekti su IBM dėl paslaugos pasiekiamumo problemų,
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pateikiama „IBM Cloud Service“ palaikymo vadove
https://www.ibm.com/software/support/saas_support_overview.html.
Prieinamumas

Kreditas
(% mėnesio prenumeratos mokesčio*)

Mažiau nei 99,9 %

2%

Mažiau nei 99,0 %

5%

Mažiau nei 95,0 %

10 %

* Prenumeratos mokestis yra teiginyje minimo mėnesio sutartinė kaina.

3.2

Techninė pagalba
„Cloud Service“ techninį palaikymą, įskaitant palaikymo kontaktinę informaciją, sudėtingumo lygius,
pasiekiamumo palaikymo valandas, atsakymo laiką ir kitą palaikymo informaciją ir procesus rasite
pasirinkę „Cloud Service“ IBM palaikymo vadove svetainėje
https://www.ibm.com/support/home/pages/support-guide/.

4.

Mokesčiai

4.1

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

5.

●

Egzempliorius yra kiekviena prieiga prie konkrečios „Cloud Services“ konfigūracijos.

●

Elementas yra konkretaus elemento, kurį valdo ar apdoroja „Cloud Service“ arba kuris susijęs su jos
naudojimu, atvejis. Šioje paslaugoje Elementas yra mėnesio laikotarpis, kurio metu per „Campaign
Manager“ rodoma rėmėjo arba firminė vaizdo įrašo kampanija.

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.

5.1

IRIS.TV naudojimo sąlygos
Klientas sutinka, kad IRIS.TV produktų „Asset IQ“ (išskyrus „Watson Video Enrichment“), „Adaptive
Stream“ ir „Vision“ naudojimui taikomos IRIS.TV sąlygos, pateiktos http://www.iris.tv/termsofuse.
Sutikdamas elektroniniu būdu, įdiegdamas, pasiekdamas arba naudodamas pasiūlymą, Klientas sutinka
su šiomis sąlygomis.
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