Uraian Layanan Tambahan IBM Cloud
IBM Cloud Virtual Private Cloud
Kecuali sebagaimana yang tercantum di bawah, syarat-syarat Uraian Layanan IBM Cloud berlaku.

1.

Layanan Cloud

1.1

Tawaran
Klien dapat memilih dari tawaran berikut yang tersedia.

1.1.1

IBM Cloud Virtual Private Cloud
IBM Cloud Virtual Private Cloud (VPC) memungkinkan Klien membuat jaringan virtual yang sepenuhnya
dapat disesuaikan oleh perangkat lunak dengan isolasi pada cloud publik IBM. IBM Cloud VPC
menyediakan topologi jaringan kustom, ukuran sub-jaringan fleksibel, dan keamanan yang ditingkatkan.
Layanan ini mencakup kemampuan berikut namun tidak terbatas pada:

2.

●

Topologi jaringan dan ukuran subjaringan yang fleksibel dengan IP pribadi Anda sendiri

●

Public Gateway or Floating IP untuk mengakses ke Internet

●

Daftar Kontrol Akses dan Grup Keamanan untuk mengontrol lalu lintas di sub-jaringan atau mesin
virtual server virtual.

●

Load Balancer untuk mendistribusikan lalu lintas antara mesin virtual server dalam wilayah yang
sama.

●

Jaringan Pribadi Virtual (Virtual Private Network - "VPN") memungkinkan Klien untuk tersambung
dengan jaringan pribadi dalam mode yang aman dan nyaman.

●

Server Virtual untuk menjalankan beban kerja mereka dan volume penyimpanan untuk memulihkan
data mereka.

Lembar Data Perlindungan dan Pemrosesan Data
Lembar Data yang berlaku untuk layanan ini dan syarat-syarat yang tertuang di pasal ini memberikan
perincian 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=9F860BC0BDB211E7A229E0F52AF6E722

3.

Tingkat Layanan dan Dukungan Teknis

3.1

Perjanjian Tingkat Layanan
Perjanjian tingkat layanan yang ditetapkan dalam Uraian Layanan Cloud IBM dasar berlaku untuk
layanan ini.

3.2

Dukungan Teknis
Syarat-syarat dukungan yang ditetapkan dalam Uraian Layanan Cloud IBM dasar berlaku untuk layanan
ini.

4.

Biaya

4.1

Metrik Biaya
Metrik(-metrik) biaya untuk Layanan Cloud ditetapkan dalam Dokumen Transaksi.
Metrik biaya berikut berlaku untuk Layanan Cloud ini:
●

Gigabita (GB) yang Ditransmisikan adalah setiap GB (bita data 2 pangkat 30) data yang
ditransmisikan ke dan dari Layanan Cloud.
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●

Gigabita (GB) yang Ditransmisikan Keluar adalah setiap GB (bita data 2 pangkat 30) data yang
ditransmisikan dari Layanan Cloud. Untuk tujuan Layanan Cloud ini, Transfer Data Cloud Privat
Egress Virtual adalah Gigabita data yang ditransmisikan dari Cloud Privat Virtual ke luar.

●

Item adalah kejadian dari suatu item spesifik yang dikelola oleh, diproses oleh, atau yang berkaitan
dengan penggunaan Layanan Cloud. Untuk Layanan Cloud ini, Item adalah floating IP.

●

Mesin Virtual-Jam adalah akses ke konfigurasi spesifik Layanan Cloud. Klien akan dikenai biaya
untuk setiap jam penuh atau sebagian untuk setiap Mesin Virtual Layanan Cloud yang ada selama
periode penagihan.

●

Gigabita (GB)-Bulanan adalah GB (bita data 2 pangkat 30) yang dianalisis, digunakan, disimpan,
atau dikonfigurasikan dalam Layanan Cloud selama satu bulan.

●

Koneksi-Jam adalah tautan atau asosiasi jaringan antara dua titik pada jaringan yang
menggunakan atau termasuk Layanan Cloud. Klien akan dikenakan biaya untuk setiap jam penuh
atau sebagian untuk setiap Koneksi yang ada untuk layanan Cloud selama periode penagihan.

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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