Hizmet Tanımı
IBM Decision Composer (IBM Karar Derleyici)
Bu Hizmet Tanımında, Bulut Hizmeti açıklanır. Müşterinin siparişine ilişkin fiyatlandırma ve ek ayrıntıları geçerli
sipariş belgelerinde sağlanır.

1.

Bulut Hizmeti

1.1

Olanaklar
Müşteri, aşağıda belirtilen mevcut olanaklar arasından seçim yapabilir

1.1.1

IBM Decision Composer
IBM Decision Composer, iş kullanıcıları ile geliştiricilerin, uygulama mantığından ayrı olması gereken iş
mantığını nasıl tasarlayacaklarını öğrenmelerine olanak sağlayan ücretsiz bir hizmettir. Bu hizmet, iş
kurallarının yazılması için gerekli araçları ve bu kuralların harici uygulamalardan yürütülmesi için gerekli
ortamı sağlamaktadır. Aylık kural yürütme sayısı, bin ile sınırlıdır.

2.

Veri İşleme ve Veri Koruma Sayfaları
IBM'in http://ibm.com/dpa adresinde yer alan Veri İşleme Ek Sözleşmesi ile aşağıda belirtilen
bağlantılarda yer alan Veri İşleme ve Veri Koruma Veri Sayfası/Sayfaları (veri sayfası/sayfaları ya da Veri
İşleme Ek Sözleşmesi Eki/Ekleri olarak anılır), işlenebilecek İçerik türleri, ilgili işleme etkinlikleri, veri
koruma özellikleri ve İçeriğin saklanmasına ve iadesine ilişkin belirli bilgiler dahil olmak üzere Bulut
Hizmetlerine ve seçeneklerine ilişkin ek veri koruma bilgileri sağlar. İçerikte yer alan kişisel veriler için
Avrupa Genel Veri Koruma Yönetmeliği'nin (EU/2016/679) (GDPR veya GVKY) geçerli olması halinde ve
geçerli olduğu ölçüde Veri İşleme Ek Sözleşmesi geçerli olur.
https://www.ibm.com/software/reports/compatibility/clarityreports/report/html/softwareReqsForProduct?deliverableId=A6440B901B2411E8873F3D2319B8F34B

3.

Hizmet Seviyeleri ve Teknik Destek

3.1

Hizmet Seviyesi Sözleşmesi
Bu Bulut Hizmeti, bir kullanılabilirlik hizmet seviyesi sözleşmesi sağlamaz.

3.2

Teknik Destek
Teknik destek, bu Bulut Hizmeti için geçerli değildir.

4.

Ücretler
Bulut Hizmetinin kullanımına ilişkin ücret yoktur. Herhangi bir yetkili makam, Bulut Hizmeti veya üçüncü
kişi hizmetiyle ilgili olarak ithalat ve ihracat, aktarım, erişim veya kullanım için gümrük vergisi, resim, harç,
vergi (stopaj vergisi dahil) veya diğer bir mali yükün ödenmesini zorunlu kılarsa, Müşteri söz konusu
zorunlu tutarı ödemekten sorumludur.

5.

Ek Koşullar
1 Ocak 2019 tarihinden önce imzalanmış olan Bulut Hizmeti Sözleşmeleri (ya da eşdeğer temel bulut
sözleşmeleri) için https://www.ibm.com/acs adresinde yer alan koşullar geçerlidir.

6.

Geçersiz Kılan Hükümler

6.1

Garantiler
Aşağıda belirtilen hüküm, Taraflar arasında yürürlükte olan temel Bulut Hizmeti hükümlerinin Garantiler
maddesindeki aksine herhangi bir hükümden öncelikli olarak uygulanır: Bu Bulut Hizmeti, hiçbir garanti
verilmeksizin sağlanır.
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6.2

Bulut Hizmetinde Yapılacak Değişiklikler
Aşağıda belirtilen hüküm, Taraflar arasında yürürlükte olan temel Bulut Hizmeti hükümlerinin Değişiklikler
maddesindeki aksine herhangi bir hükümden öncelikli olarak uygulanır: Müşteri, IBM'in, önceden
bildirimde bulunmaksızın herhangi bir zamanda, Bulut Hizmetine özellik ekleyebileceğini, var olan
özellikleri değiştirebileceğini, bunları sınırlayabileceğini veya bu özellikleri veya Bulut Hizmetinin tamamını
sunmayı durdurabileceğini ve Bulut Hizmetinin sunulmasını düzenleyen hüküm ve koşullara ekleme
yapabileceğini, bunları değiştirebileceğini veya sunmayı durdurabileceğini kabul eder.

Kabul eden:

Kabul eden:

Müşteri Şirketinin Ticari Unvanı adına (“Müşteri”)

<İlgili IBM Şirketinin Ticarı Unvanı adına> (“IBM”)

İmza_____________________________________

İmza_____________________________________

Yetkili imza

Yetkili imza

Unvan:

Unvan:

İsim (el yazısı veya daktiloyla):

İsim (el yazısı veya daktiloyla):

Tarih:

Tarih:

Müşteri Numarası:

Sözleşme Numarası:

Müşteri Adresi:

IBM Adresi:
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