Opis storitve
IBM Decision Composer
Ta opis storitve opisuje storitev v oblaku. Ustrezni dokumenti o naročilu nudijo cene in dodatne podrobnosti o
naročnikovem naročilu.

1.

Storitev v oblaku

1.1

Ponudbe
Naročnik lahko izbira med naslednjimi razpoložljivimi ponudbami:

1.1.1

IBM Decision Composer
IBM Decision Composer je brezplačna storitev, ki poslovnim uporabnikom in razvijalcem omogoča, da se
naučijo načrtovati poslovno logiko, ki mora biti ločena od aplikacijske logike. Ta storitev zagotavlja orodje
za avtorsko izdelavo poslovnih pravil in okolje za izvajanje teh pravil iz zunanjih aplikacij. Število
mesečnih izvedb pravil je omejeno na tisoč.

2.

Podatkovni listi za obdelavo in varstvo podatkov
IBM-ov dodatek k obdelavi podatkov http://ibm.com/dpa (DPA) in podatkovni list za obdelavo in varstvo
podatkov (podatkovni list) podaja dodatne informacije o varstvu podatkov za storitve v oblaku in možnosti
v zvezi z vrstami vsebine, ki se lahko obdeluje, vključene delavnosti obdelave, funkcije varstva podatkov
in podrobnosti glede hrambe in vračila vsebine. DPA velja v primeru in v obsegu, v katerem za osebne
podatke, vključene v vsebino, velja Splošna uredba (EU) 2016/679 o varstvu podatkov (GDPR).
https://www.ibm.com/software/reports/compatibility/clarityreports/report/html/softwareReqsForProduct?deliverableId=A6440B901B2411E8873F3D2319B8F34B

3.

Ravni storitve in tehnična podpora

3.1

Pogodba o ravni storitev
Ta storitev v oblaku ne ponuja pogodbe o ravni storitev za razpoložljivost.

3.2

Tehnična podpora
Tehnična podpora ni na voljo za to storitev v oblaku.

4.

Stroški
Uporaba storitev v oblaku je brezplačna. Če katerikoli organ uvede carino, dajatev, davek (vključno z
davčnim odtegljajem), prelevman ali pristojbino za uvoz ali izvoz, prenos, dostop do ali uporabo storitve v
oblaku ali storitve tretje osebe, je za plačilo takega zneska odgovoren naročnik.

5.

Dodatna določila
Za pogodbe o storitvi v oblaku (ali enakovredne osnovne dogovore), izvedene pred 1. januarjem 2019,
veljajo pogoji, ki so na voljo na https://www.ibm.com/acs.

6.

Prevladujoče določbe

6.1

Jamstva
Naslednje prevlada pri morebitnih nasprotnih določbah v razdelku Jamstva osnovnih pogojev storitve v
oblaku med pogodbenima strankama: Ta storitev v oblaku je zagotovljena brez vsakršnih jamstev.

6.2

Spremembe storitve v oblaku
Naslednje prevlada pri morebitnih nasprotjih v razdelku Spremembe v osnovnih določbah za storitev v
oblaku, sklenjenih med pogodbenima strankama: naročnik soglaša, da lahko IBM kadar koli in brez
predhodnega obvestila doda, spremeni, omeji ali ukine funkcije storitve v oblaku ali celotno storitev v
oblaku ter lahko doda, spremeni ali ukine katere koli določbe in pogoje, v okviru katerih je ponujena
storitev v oblaku.
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