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

1.

„Cloud Service“
„IBM Cloud Virtual Private Cloud“ (VPC) leidžia Klientui kurti visiškai tinkinamą, programine įranga
apibrėžtą virtualųjį tinklą, izoliuotą IBM viešajame debesyje. „IBM Cloud VPC“ suteikia pasirinktines tinklo
topologijas, lankstaus dydžio potinklius ir patobulintą saugą.
Jis neapsiribojant apima šias galimybes:
●

Lanksčios tinklo topologijos, potinklio dydžiai ir privatus IP

●

Prieigos prie interneto viešasis šliuzas arba slankusis IP

●

Prieigos kontrolės sąrašai ir saugos grupės, skirtos kontroliuoti srautą potinklyje arba virtualiųjų
serverių egezemplioriuose.

Virtualieji serveriai vykdo darbo krūvį, o saugyklos talpos skirtos duomenis laikyti.

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= 9F860BCBDB211E7A229E0F52AF6E722

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

Techninis palaikymas
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.
●

Perduotas gigabaitas (GB) yra kiekvienas GB (2 pakelta trisdešimtuoju laipsniu baitų) duomenų,
perduotų iš „Cloud Services“ arba į „Cloud Services“.

●

Siunčiamas perduotas gigabaitas (GB) yra kiekvienas GB (2 pakelta trisdešimtuoju laipsniu baitų)
duomenų, perduotų iš „Cloud Services“. Šioje „Cloud Service“ „Egress Virtual Private Cloud Data
Transfer“ yra Gigabaitai duomenų, perduoti iš „Virtual Private Cloud“ išsiunčiant.

●

Elementas yra konkretaus elemento, kurį valdo ar apdoroja „Cloud Service“ arba kuris susijęs su jos
naudojimu, atvejis.

●

Egzemplioriaus valanda 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.

●

Gigabaito (GB) mėnuo yra GB (2 pakelta trisdešimtuoju laipsniu baitų duomenų), kurie analizuojami,
saugomi arba konfigūruojami „Cloud Services“ per mėnesį.

●

Ryšio valanda yra tinklo saitas arba sąsaja tarp dviejų tinklo taškų, kuriam naudojama arba kuris
apima „Cloud Service“. Klientui mokestis taikomas sąskaitos išrašymo laikotarpiu už visą arba ne
visą valandą, kai veikia kiekvienas „Cloud Service“ Ryšys.
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