Paslaugos aprašas
„IBM OpenPages with Watson Learning“
Priėmus Kliento užsakymą, šis Paslaugos aprašas taikomas Akceleravimo paslaugoms, skirtoms Kliento „Cloud
Service“ palaikyti. Taikomuose užsakymo dokumentuose pateikiama išsami informacija apie kainą ir papildoma
informacija apie Kliento užsakymą.

1.

Akceleravimo paslauga
Ši paslauga teikia prieigą prie IBM „Digital Learning“ platformoje pateiktos „Cloud“ mokomosios
medžiagos / turinio toliau nurodytų technologijų srityse:
●

„OpenPages with Watson“
Klientas paskirs Kliento kontaktinį asmenį ryšiams su IBM, kuris veiks Kliento vardu. Kliento
kontaktinio asmens pareigos:

1.1

●

veikti kaip IBM kontakto ir įgaliotojo Kliento vartotojo sąsaja;

●

gauti ir pateikti tinkamą informaciją, duomenis, sutikimus, sprendimus ir patvirtinimus, kurių
reikia, kad IBM galėtų teikti paslaugą, per dvi darbo dienas nuo tokio IBM prašymo;

●

padėti spręsti su paslauga susijusias problemas ir inicijuoti tokių problemų sprendimą kliento
organizacijoje;

●

teikti įgaliotojo Kliento vartotojo vardą (-us) ir el. pašto adresą (-us) IBM kontaktui;

●

užtikrinti, kad įgaliotojo Kliento įrenginiai atitiktų minimalius pasirinkto (-ų) kurso (-ų)
reikalavimus.

●

Pardavusi, IBM atsiųs Kliento kontaktiniam asmeniui pasveikinimo laišką.

●

Kursai turi būti užbaigti per trisdešimt (30) iš eilės einančių dienų, skaičiuojant nuo dienos, kai
įgaliotasis Kliento vartotojas užsiregistruoja kurse. Terminai nepratęsiami.

●

Prieigos kodą (-us) reikia panaudoti per dvylika mėnesių nuo datos, kai IBM pateikia prieigos kodą
Kliento kontaktiniam asmeniui.

●

Kiekvienas kursas įgaliotajam Kliento vartotojui yra pasiekiamas 24 valandas per dieną, 7 dienas
per savaitę. Prieigos kodas (-ai) bus pateiktas (-i) Kliento kontaktiniam asmeniui el. paštu.

●

Savarankiški virtualieji kursai (SPVC) suteiks prieigą prie studento vadovo elektroninės versijos ir
virtualiosios laboratorijos aplinkos, skirtos savarankiškiems darbams atlikti.

Paslaugos
Klientas gali rinktis iš toliau nurodytų galimų paslaugų.

1.1.1

„IBM One Day Self-Paced Digital Learning“
Kiekviena šios paslaugos Įsipareigojimo teisė suteikia vieną dieną (8 valandas) savarankiško „IBM
OpenPages“ su „Watson“ produkto ypatybėmis ir funkcijomis mokymosi vienam vartotojui.

1.1.2

●

Jeigu kursas trunka ilgiau nei vieną dieną (8 valandas), Klientas privalo įsigyti Įsipareigojimo teisių,
kurių pakaktų visai kurso trukmei padengti.

●

Kursai išvardyti „Data and AI Learning Digital and Self Paced Catalog“
http://ibmurl.hursley.ibm.com/OLU6.

●

Šiuose kursuose instruktorius / kuratorius neskiriami.

„IBM One Day Virtual Instructor Led Learning“
Kiekviena šios paslaugos Įsipareigojimo teisė suteikia vieną dieną (8 valandas) virtualiojo instruktoriaus
vedamo „IBM OpenPages“ su „Watson“ produkto ypatybėmis ir funkcijomis mokymo, kaip apibrėžta
toliau:
●

virtualiojo instruktoriaus vedamas privačiai suplanuoto kurso mokymas, įskaitant prieigą prie
studento vadovo elektroninės versijos. Jeigu kursai trunka ilgiau nei vieną (1) dieną, Klientas privalo
įsigyti Įsipareigojimo teisių, kurių pakaktų visai kurso trukmei padengti.

●

Kurse gali dalyvauti ne daugiau nei dvylika (12) studentų.
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2.

3.

●

Kursai išvardyti „Data and AI Learning Instructor Led Catalog“ http://ibmurl.hursley.ibm.com/OLU9.

●

Kursą suplanuokite devyniasdešimties (90) dienų paslaugos teisės laikotarpiu.

●

Saitas, skirtas kiekvienam studentui pasiekti praktines užduotis naudojant IBM programinę įrangą,
bus pateiktas el. paštu Kliento kontaktiniam asmeniui. Laboratorijos aplinka pasiekiama kiekvienam
studentui suplanuoto kurso laikotarpiu.

Duomenų tvarkymo ir apsaugos duomenų lapai
a.

Ši paslauga nėra skirta Asmens duomenims apdoroti, kaip numatyta i) Bendrajame duomenų
apsaugos reglamente (BDAR) (Reglamentas (ES) 2016/679) arba ii) kituose duomenų apsaugos
įstatymuose, nurodytuose http://www.ibm.com/dpa/dpl. Klientas savo atsakomybe įpareigotas
užtikrinti, kad jokie Asmens duomenys, kuriems gali būti taikomas i) Bendrasis duomenų apsaugos
reglamentas (BDAR) (Reglamentas (ES) 2016/679) arba ii) kiti duomenų apsaugos įstatymai,
nurodyti http://www.ibm.com/dpa/dpl, Turinyje nebus pateikiami.

b.

Atsiradus pasikeitimų, Klientas apie tai raštu praneš IBM ir bus taikomi, įtraukti į šią Sutartį ir bus
viršesni už šios Sutarties sąlygas IBM duomenų tvarkymo priedas (DTP), pateiktas
http://ibm.com/dpa, ir DTP įrodymas, dėl kurio buvo susitarta.

Paslaugos lygiai ir techninis palaikymas
Šiam paslaugos aprašui netaikoma jokia Paslaugos lygio sutartis ar Techninis palaikymas.

4.

Teisių suteikimo ir sąskaitų išrašymo informacija

4.1

Mokesčio apskaičiavimas
Akceleravimo paslauga teikiama pagal mokesčių apskaitos metriką, nurodomą Operacijų dokumente:
●

4.2

„Engagement“ yra profesionali arba mokymo paslauga, susijusi su „Cloud Services“.

Nuotolinių paslaugų mokesčiai
Nuotolinės paslaugos galiojimas baigsis praėjus 90 dienų nuo įsigijimo dienos, neatsižvelgiant į tai, ar
nuotoline paslauga buvo pasinaudota.

5.

Papildomos sąlygos
„Cloud Service“ sutartims (arba atitinkamoms debesies technologijomis pagrįstoms sutartims), vykdytoms
iki 2019 m. sausio 1 d., taikomos sąlygos, pateikiamos https://www.ibm.com/acs.

5.1

Medžiaga
Medžiaga, kurią IBM sukūrė vykdydama ir teikdama šiuos pasiūlymus Klientui (išskyrus bet kokius
anksčiau egzistavusius kūrinius, kuriais gali būti pagrįsta ši medžiaga), yra kūriniai, atlikti samdos
pagrindais, kiek tai leidžia taikomi įstatymai, kurie priklauso Klientui. Klientas suteikia IBM neatšaukiamą,
neterminuotą, neišimtinę, visame pasaulyje galiojančią apmokėtą licenciją naudoti, vykdyti, atkurti, rodyti,
atlikti, sublicencijuoti, platinti ir rengti šia medžiaga pagrįstus išvestinius darbus.
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