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

1.

Storitev v oblaku
IBM Trusteer Pinpoint Verify ponuja overjanja korakov, napredno overjanje, ki ga je mogoče sprožiti pri
izbranih visoko tveganih primerih in pomaga zagotoviti, da so digitalne interakcije z omogočeno varnostjo
zaščitene s storitvijo Pinpoint. To odpravlja tveganje, kadar Trusteer predvidi tveganje za namensko
goljufivo dejavnost ali kadar uporabniška dejavnost zahteva višjo raven preverjanja identitete.

1.1

Ponudbe

1.1.1

IBM Trusteer Pinpoint Verify
Pred naročilom te storitve v oblaku mora naročnik imeti veljavno naročnino na IBM Trusteer Pinpoint
Detect ali IBM Trusteer Pinpoint Assure.
Ta storitev v oblaku zagotavlja zmožnosti, v okviru katerih se od uporabnikov zahteva dodaten način
overjanja, da se preveri njihova identiteta ob dostopanju do digitalne storitve. Na voljo je za storitvi
Pinpoint Detect in Pinpoint Assure, da za zaščitene aplikacije zagotovi overjanje z drugim dejavnikom.
Odločitev glede tega, kdaj od uporabnikov zahtevati overjanje z drugim dejavnikom, je odvisna od
zaščitene aplikacije in lahko temelji na priporočilih, ki jih vrne platforma Pinpoint Detect oziroma Pinpoint
Assure, ali na katerih koli drugih pravilnikih, določenih v zaščiteni aplikaciji. Ta storitev v oblaku uporablja
tehnologijo IBM Cloud Identity Verify.

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 za osebne podatke, ki jih zajema vsebina, če in
v obsegu, v katerem veljajo i) Splošna uredba EU o varstvu podatkov (EU/2016/679) (GDPR); ali ii) drugi
zakoni o varstvu podatkov, navedeni na spletni strani http://ibm.com/dpa/dpl.
https://www.ibm.com/software/reports/compatibility/clarityreports/report/html/softwareReqsForProduct?deliverableId=735E5650E26711E69CCD7F0385C6524D
Ta povezava vodi do podatkovnega lista za IBM Cloud Identity Verify, ki za namene tega dokumenta
šteje kot podatkovni list za IBM Trusteer Pinpoint Verify.

3.

Ravni storitve in tehnična podpora

3.1

Pogodba o ravni storitev
IBM naročniku zagotavlja naslednjo pogodbo o ravni storitev za razpoložljivost (SLA). IBM bo priznal
najvišje veljavno nadomestilo na podlagi zbirne razpoložljivosti storitve v oblaku, kot je prikazano v
spodnji tabeli. Razpoložljivost, izražena v odstotkih, se izračuna kot skupno število minut v pogodbenem
mesecu, zmanjšano za skupno število minut nerazpoložljivosti v pogodbenem mesecu, deljeno s skupnim
številom minut v pogodbenem mesecu. Definicija nerazpoložljivosti storitve, postopek pritožbe in kako
kontaktirati IBM v zvezi z razpoložljivostjo storitve, so v IBM-ovem pregledu podpore za storitev v oblaku
na naslovu https://www.ibm.com/software/support/saas_support_overview.html.
Razpoložljivost

Kredit
(% mesečne naročnine*)

Manj kot 99,9 %

2%

Manj kot 99,0 %

5%

Manj kot 95,0 %

10 %

* Naročnina je pogodbena cena za mesec, za katerega velja zahtevek.
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3.2

Tehnična podpora
Tehnično podporo za storitev v oblaku, vključno s kontaktnimi podatki podpore, stopnjami resnosti,
odzivnimi časi podpore, časom odgovora in drugimi informacijami in procesi, najdete tako, da izberete
storitev v oblaku v storitvi IBM Support, ki je na voljo na
https://www.ibm.com/support/home/pages/support-guide/.

4.

Stroški

4.1

Metrike zaračunavanja
Metrike zaračunavanja za storitev v oblaku so podane v transakcijskem dokumentu.
Za to storitev v oblaku se uporabljajo naslednje metrike zaračunavanja:

5.

●

Upravičeni udeleženec je posameznik ali subjekt, upravičen do sodelovanja v katerem koli
programu za dobavo storitev, ki ga upravljajo ali mu sledijo storitve v oblaku.

●

Povezava je povezava ali povezanost baze podatkov, aplikacije, strežnika ali katerekoli druge vrste
naprave, so bile ali so na voljo storitvam v oblaku.

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

5.1

Integrirane rešitve
Za večjo jasnost: različne ponudbe v okviru blagovne znamke Trusteer lahko predstavljajo integrirano
rešitev. Zato velja naslednje: če naročnik odpove katero koli od teh storitev v oblaku, lahko IBM obdrži
naročnikove podatke, da lahko naročniku zagotavlja preostale storitve v oblaku iz tega opisa storitve ter
tudi druge storitve Trusteer v skladu z opisi storitev, ki veljajo za take druge storitve Trusteer.

6.

Prevladujoče določbe

6.1

Uporaba podatkov
Pri morebitnih nasprotujočih si določbah v razdelku o vsebini in varstvu podatkov v osnovnih pogojih za
storitev v oblaku med pogodbenima strankama prevlada naslednje: IBM ne bo uporabil ali razkril
rezultatov, ki izhajajo iz naročnikove uporabe storitve v oblaku in so edinstveni za naročnikovo vsebino
(vpogledi) oziroma na kak drug način identificirajo naročnika. Vendar pa IBM lahko uporablja vsebino in
druge informacije, ki izhajajo iz vsebine med nudenjem storitve v oblaku, pod pogojem, da so odstranjeni
osebni identifikatorji, tako da osebnih podatkov ni več mogoče prisoditi določenemu posamezniku brez
uporabe dodatnih informacij. IBM bo takšne podatke uporabil samo za raziskave, preizkušanje in razvoj
ponudb.
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