Uraian Layanan Tambahan IBM Cloud
IBM Cloud HPC Cluster
Kecuali sebagaimana yang tercantum di bawah, syarat-syarat Uraian Layanan IBM Cloud berlaku.

1.

Layanan Cloud

1.1

Tawaran
Klien dapat memilih dari tawaran berikut yang tersedia.

1.1.1

IBM Cloud HPC Cluster
Layanan IBM Cloud HPC Cluster memberikan layanan penyediaan cloud otomatis yang sangat aman
untuk menyebarkan daya komputasi yang dapat diskalakan ke IBM Cloud. Layanan HPC Cluster sesuai
bagi pengguna yang memerlukan tingkat keamanan dan enkripsi yang tinggi untuk beban kerja intensif
komputasi mereka. Layanan otomatis ini memberikan enkripsi bawaan yang mengaktifkan Bring Your
Own Key (BYOK) dan Bring Your Own Encrypted Operating System (BYOOS) untuk melindungi sifat
rahasia data dan algoritma.

2.

Lembar Data Perlindungan dan Pemrosesan Data
Lembar Data yang berlaku untuk layanan ini dan syarat-syarat yang tertuang di pasal ini memberikan
perincian dan syarat-syarat, termasuk tanggung jawab Klien, seputar penggunaan layanan ini. Lembar(lembar) Data berikut berlaku untuk layanan ini:
https://www.ibm.com/software/reports/compatibility/clarityreports/report/html/softwareReqsForProduct?deliverableId=4F656AA0892211E89D57EFEED3CB8BE9

3.

Tingkat Layanan dan Dukungan Teknis

3.1

Perjanjian Tingkat Layanan
Perjanjian tingkat layanan yang ditetapkan dalam Uraian Layanan Cloud IBM dasar berlaku untuk
layanan ini.

3.2

Dukungan Teknis
Syarat-syarat dukungan yang ditetapkan dalam Uraian Layanan Cloud IBM dasar berlaku untuk layanan
ini.

4.

Biaya

4.1

Metrik Biaya
Metrik(-metrik) biaya untuk Layanan Cloud ditetapkan dalam Dokumen Transaksi.
Metrik biaya berikut berlaku untuk Layanan Cloud ini:
●

5.

Tidak ada biaya yang dikenakan untuk Layanan Cloud ini.

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.

5.1

IBM Cloud HPC Cluster
Syarat-syarat tambahan ini berlaku secara ekslusif untuk layanan IBM Cloud HPC Cluster. Untuk
mengaktifkan kemampuan solusi, layanan HPC Cluster menyebarkan beberapa komponen dalam akun
Cloud IBM milik Klien bahwa klien bertanggung jawab untuk mengelola. Klien harus memastikan bahwa
mereka memiliki hak lisensi yang memadai untuk setiap konten perangkat lunak yang ditambahkan ke
solusi, termasuk OS yang diperlukan oleh layanan. Disertakan ke dalam solusi adalah HPC Driver,
sebuah mesin virtual yang bertindak sebagai agen untuk layanan IBM Cloud HPC Cluster guna
menjalankan tindakan atas nama klien. IBM Cloud akan memberikan gambar OS yang diperbarui untuk
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HPC Driver dan merupakan tanggung jawab klien untuk menerapkan pembaruan tersebut ke lingkungan
IBM Cloud khusus mereka secara tepat waktu.

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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