Uraian Layanan
IBM Decision Composer
Uraian Layanan ini menguraikan Layanan Cloud. Dokumen pemesanan yang berlaku memberikan penentuan
harga dan rincian tambahan tentang pesanan Klien.

1.

Layanan Cloud

1.1

Tawaran
Klien dapat memilih dari tawaran yang tersedia berikut ini

1.1.1

IBM Decision Composer
IBM Decision Composer merupakan layanan tanpa biaya yang memungkinkan pengguna bisnis dan
pengembang untuk mempelajari cara merancang logika bisnis yang perlu dipisahkan dari logika aplikasi.
Layanan ini menyediakan peralatan untuk menulis aturan bisnis dan lingkungan untuk menjalankan
aturan tersebut dari aplikasi eksternal. Jumlah pelaksanaan aturan bulanan terbatas hingga seribu
pelaksanaan.

2.

Lembar Data Perlindungan dan Pemrosesan Data
Adendum Pemrosesan Data IBM di http://ibm.com/dpa (Data Processing Addendum - "DPA") dan
Lembar(-lembar) Data Perlindungan dan Pemrosesan Data (disebut sebagai lembar(-lembar) data atau
Ekshibit(-ekshibit) DPA) dalam tautan di bawah memberikan informasi perlindungan data tambahan untuk
Layanan Cloud dan opsinya sehubungan dengan tipe Konten yang dapat diproses, aktivitas pemrosesan
yang terlibat, fitur perlindungan data, serta spesifikasi mengenai retensi dan pengembalian Konten. DPA
tersebut berlaku bila dan sejauh Regulasi Perlindungan Data Umum Eropa (EU/2016/679) (General Data
Protection Regulation - "GDPR") diterapkan untuk data pribadi di dalam Konten.
https://www.ibm.com/software/reports/compatibility/clarityreports/report/html/softwareReqsForProduct?deliverableId=A6440B901B2411E8873F3D2319B8F34B

3.

Tingkat Layanan dan Dukungan Teknis

3.1

Perjanjian Tingkat Layanan
Layanan Cloud ini tidak menyediakan SLA ketersediaan.

3.2

Dukungan Teknis
Dukungan teknis tidak berlaku untuk Layanan Cloud ini.

4.

Biaya
Tidak ada biaya yang dikenakan untuk penggunaan Layanan Cloud. Jika pihak mana pun yang
berwenang mengenakan bea, cukai, pajak (termasuk withholding tax), retribusi atau biaya untuk impor
atau ekspor, transfer, akses atau penggunaan Layanan Cloud atau layanan pihak ketiga, maka Klien
bertanggung jawab untuk membayar setiap jumlah yang dikenakan tersebut.

5.

Syarat-syarat Tambahan
Untuk Perjanjian Layanan Cloud (atau perjanjian cloud dasar yang setara) yang ditandatangani sebelum
tanggal 1 Januari 2019, syarat-syarat yang tersedia di https://www.ibm.com/acs berlaku.

6.

Syarat-syarat Utama

6.1

Jaminan
Hal-hal berikut berlaku di atas apa pun yang bertentangan dalam pasal Jaminan dari syarat-syarat
Layanan Cloud dasar di antara para pihak: Layanan Cloud ini diberikan tanpa jaminan apa pun dalam
bentuk apa pun.
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6.2

Modifikasi pada Layanan Cloud
Hal-hal berikut berlaku di atas apa pun yang bertentangan dalam pasal Perubahan dari syarat-syarat
Layanan Cloud dasar di antara pada pihak: Klien menyetujui bahwa IBM dapat menambahkan,
memodifikasi, membatasi, atau menghentikan fitur-fitur Layanan Cloud, atau Layanan Cloud secara
keseluruhan, serta dapat menambahkan, memodifikasi, atau menghentikan salah satu dari syarat dan
ketentuan yang mendasari penawaran Layanan Cloud, kapan pun tanpa pemberitahuan.

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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