Paslaugos aprašas
„IBM Assessment for Vendor Risk Management“
Šiame paslaugos apraše aprašoma „Cloud Service“. Taikomuose užsakymo dokumentuose pateikiama kainų ir
papildoma informacija apie Kliento užsakymą.

1.

„Cloud Service“
„IBM Assessment for Vendor Risk Management“ – paslauga, suteikianti Klientams įrankių rinkinį, skirtą
padėti visoje GRC įgalintoje įmonėje valdyti trečiosios šalies rizikas, atitiktis ir problemas.

1.1

Pasiūlymai
Klientas gali rinktis iš toliau nurodytų galimų pasiūlymų

1.1.1

„IBM Assessment for Vendor Risk Management“
„IBM Assessment for Vendor Risk Management“ – įrankis, padedantis Klientams tvarkyti trečiosios šalies
rizikas, leidžiant suinteresuotiesiems asmenimis identifikuoti problemas ir rizikos indikatorius bei reaguoti į
juos. „Cloud Service“ optimalus naudojimas palaikys ne daugiau nei 500 trečiosios šalies tiekėjų su ne
daugiau nei 40 lygiagrečiųjų vartotojų bendra operacine apimtimi. Viršijus šias ribas, gali sumažėti Kliento
našumas ir būti nebeteikiamas palaikymas. Iki „Cloud Service“ paslaugos galiojimo pabaigos ar
nutraukimo Klientas gali gauti duomenų naudodamas bet kokias pateiktas „Cloud Service“ ataskaitų ir
eksportavimo funkcijas. Pasirinktinio duomenų išgavimo paslaugos teikiamos pagal atskirą sutartį.

2.

Duomenų tvarkymo ir apsaugos duomenų lapai
Svetainėje http://ibm.com/dpa pateikiamame IBM Duomenų tvarkymo priede (DTP) ir toliau esančiose
nuorodose pateikiamame (-uose) Duomenų tvarkymo bei apsaugos duomenų lape (-uose) (vadinamame
(-uose) duomenu lapu (-ais) arba DTP įrodymu (-ais) pateikiama papildoma „Cloud Service“ duomenų
apsaugos informacija ir jos apsaugos galimybės, susijusios su Turinio, kuris gali būti tvarkomas, tipais,
atliekamais tvarkymo veiksmais, duomenų apsaugos funkcijomis ir Turinio saugojimo bei grąžinimo
specifika. DTP taikomas asmeniniams duomenims, esantiems turinyje, jei (ir tik tokia apimtimi) taikomas
i) Europos bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (ES/2016/679) (BDAR) arba ii) kiti duomenų
apsaugos teisės aktai, nurodyti http://ibm.com/dpa/dpl.
https://www.ibm.com/software/reports/compatibility/clarityreports/report/html/softwareReqsForProduct?deliverableId=79E08A8001B011E7982D0C38141F4056

3.

Paslaugos lygiai ir techninis palaikymas

3.1

Paslaugos lygio sutartis
IBM teikia Klientui toliau nurodytus pasiekiamumo paslaugos lygio sutarties (PLS) įsipareigojimus. IBM
taikys aukščiausią galimą kompensaciją, pagrįstą „Cloud Service“ kaupiamuoju pasiekiamumu, kaip
nurodyta toliau esančioje lentelėje. Pasiekiamumo procentas apskaičiuojamas iš bendro minučių
skaičiaus sutartinį mėnesį atėmus bendrą Paslaugos neveikimo minučių skaičių sutartinį mėnesį, gautą
rezultatą padalijus iš bendro minučių skaičiaus sutartinį mėnesį. Paslaugos neveikimo apibrėžimas,
prašymų pateikimo procesas ir informacija, kaip susisiekti su IBM dėl paslaugos pasiekiamumo problemų,
pateikiama „IBM Cloud Service“ palaikymo vadove
https://www.ibm.com/software/support/saas_support_overview.html.
Prieinamumas

Kreditas
(% mėnesio prenumeratos mokesčio*)

Mažiau nei 99,9 %

2%

Mažiau nei 99,0 %

5%

Mažiau nei 95,0 %

10 %

* Prenumeratos mokestis yra teiginyje minimo mėnesio sutartinė kaina.
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3.2

Techninė pagalba
„Cloud Service“ techninį palaikymą, įskaitant palaikymo kontaktinę informaciją, sudėtingumo lygius,
pasiekiamumo palaikymo valandas, atsakymo laiką ir kitą palaikymo informaciją ir procesus rasite
pasirinkę „Cloud Service“ IBM palaikymo vadove svetainėje
https://www.ibm.com/support/home/pages/support-guide/.

4.

Mokesčiai

4.1

Mokesčio apskaičiavimas
„Cloud Service“ mokesčio apskaičiavimas nurodytas Operacijų dokumente.
Šiai „Cloud Service“ taikomas toliau aprašytas mokesčio apskaičiavimas.
●

5.

Egzempliorius yra kiekviena prieiga prie konkrečios „Cloud Services“ konfigūracijos.

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

Atsarginis kopijavimas
Atsarginės kopijos kuriamos kiekvieną dieną. „Cloud Service“ laikotarpiu IBM saugos atsarginę Kliento
duomenų kopiją ne ilgiau nei trejus (3) metus. Klientas yra atsakingas už „Cloud Service“ saugos
konfigūravimą, skirtą atskiriems vartotojams apsaugoti, kad jie nepanaikintų duomenų, taip pat Klientas
žino ir sutinka, kad IBM neįsipareigoja atkurti panaikintų duomenų, jei tokių yra, ir gali skaičiuoti mokestį
už savo pastangas.

5.2

Ribotasis naudojimas
Ši „Cloud Service“ apima „IBM OpenPages with Watson on Cloud“. Klientas neturi teisės naudoti šios
funkcijos kitu nei įgalintoje tiesioginėje „Cloud Service“ palaikymo konfigūracijoje numatytu tikslu.
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