Další popis služby IBM Cloud Service
IBM Cloud HPC Cluster
S výjimkou uvedenou níže se uplatní podmínky Popisu služby IBM Cloud Service.

1.

Cloud Service

1.1

Nabídky
Zákazník si může vybrat z následujících dostupných nabídek.

1.1.1

IBM Cloud HPC Cluster
Služba IBM Cloud HPC Cluster poskytuje službu poskytování automatizovaného a vysoce
zabezpečeného cloudu pro nasazení škálovatelného výpočetního výkonu v IBM Cloud. Služba HPC
Cluster je ideální pro uživatele, kteří pro svou výpočetně intenzivní pracovní zátěž vyžadují vysokou míru
zabezpečení a šifrování. Tato automatizovaná služba poskytuje zabudované šifrování, které umožňuje
Bring Your Own Key (BYOK) a Bring Your Own Encrypted Operating System (BYOOS) chránit důvěrnou
povahu dat a algoritmů.

2.

Datové listy ochrany a zpracování údajů
Datový list platný pro tuto službu a podmínky této části upravuje podrobnosti a podmínky, včetně
povinností Zákazníka, v souvislosti s využíváním této služby. Na tuto službu se vztahují následující
Datové listy:
https://www.ibm.com/software/reports/compatibility/clarityreports/report/html/softwareReqsForProduct?deliverableId=4F656AA0892211E89D57EFEED3CB8BE9

3.

Úrovně služby a Technická podpora

3.1

Dohoda o úrovni služeb
Na tuto službu se vztahuje dohoda o úrovni služeb upravená v základním popisu služby IBM Cloud
Service.

3.2

Technická podpora
Na tuto službu se vztahují podmínky podpory stanovené v základním popisu služby IBM Cloud Service.

4.

Poplatky

4.1

Metriky poplatků
Metriky poplatků za službu Cloud Service jsou uvedeny v Transakčním dokumentu.
Na tuto službu Cloud Service se uplatní následující metriky poplatků:
●

5.

Užívání této služby Cloud Service je bezplatné.

Dodatečné podmínky
Na Smlouvy o službě Cloud Service (nebo ekvivalentní smlouvy o základním cloudu) uzavřené před 1.
lednem 2019 se vztahují podmínky dostupné na adrese https://www.ibm.com/acs.

5.1

IBM Cloud HPC Cluster
Tyto dodatečné podmínky se uplatní výhradně na službu IBM Cloud HPC Cluster. Pro povolení možností
řešení nasazuje služba HPC Cluster více komponent v rámci účtu IBM Cloud Zákazníka, za jehož správu
nese odpovědnost Zákazník. Zákazník je povinen zajistit dostatečná licenční práva k veškerému
softwarovému obsahu doplněného do řešení, a to včetně OS vyžadovaného službou. Součástí řešení je
ovladač HPC Driver, virtuální stroj, který působí jako zástupce pro službu IBM Cloud HPC Cluster pro
provádění akcí jménem Zákazníka. IBM Cloud poskytne aktualizované obrazy OS pro ovladač HPC
Driver a Zákazník nese odpovědnost za včasnou aplikaci těchto aktualizací pro svá specifická prostředí
IBM Cloud.
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