Uraian Layanan
IBM MaaS360 (SaaS) Freemium
Uraian Layanan ini menguraikan Layanan Cloud. Dokumen pemesanan yang berlaku memberikan penentuan
harga dan rincian tambahan tentang pemesanan Klien.

1.

Layanan Cloud
MaaS360 merupakan platform cloud yang mudah digunakan dengan semua fungsionalitas yang penting
untuk manajemen menyeluruh (end-to-end) atas perangkat mobile terkini yang menggunakan sistem
pengoperasian iOS, Android, dan Windows. Berikut ini adalah uraian singkat tentang tawaran Layanan
Cloud:

1.1

Tawaran
Klien dapat memilih dari tawaran berikut yang tersedia:

1.1.1

IBM MaaS360 Mobile Device Management (SaaS)
Fitur manajemen perangkat mobilitas (mobility device management - "MDM") inti meliputi pendaftaran
perangkat, konfigurasi, manajemen kebijakan keamanan, dan tindakan pada perangkat, seperti mengirim
pesan, mencari, mengunci, dan menghapus. Fitur MDM Tingkat Lanjut meliputi aturan kepatuhan
otomatis, pengaturan kerahasiaan bring your own device (BYOD), serta dasbor dan pelaporan Mobility
Intelligence.

1.1.2

IBM MaaS360 Mobile Application Management (SaaS)
MaaS360 Mobile Application Management memberikan kemampuan untuk menambah aplikasi dan
mendistribusikannya ke perangkat yang didukung yang dikelola oleh MaaS360. Fitur ini mencakup
Katalog Aplikasi MaaS360, sebuah aplikasi pada perangkat untuk pengguna agar dapat melihat,
memasang, dan mendapat peringatan tentang aplikasi yang diperbarui dan dikelola.

2.

Lembar Data Perlindungan dan Pemrosesan Data
Adendum Pemrosesan Data IBM di http://ibm.com/dpa (Data Processing Addendum - "DPA") dan
Lembar(-lembar) Data Perlindungan dan Pemrosesan Data (disebut sebagai lembar(-lembar) data atau
Ekshibit(-ekshibit) DPA) dalam tautan di bawah memberikan informasi perlindungan data tambahan untuk
Layanan Cloud dan opsinya sehubungan dengan tipe Konten yang dapat diproses, aktivitas pemrosesan
yang terlibat, fitur perlindungan data, serta pokok-pokok mengenai retensi dan pengembalian Konten.
DPA tersebut berlaku untuk data pribadi yang terkandung dalam Konten, apabila dan sejauh i) Regulasi
Perlindungan Data Umum Eropa (EU/2016/679) (European General Data Protection Regulation "GDPR"); atau ii) peraturan perundang-undangan perlindungan data lainnya yang ditetapkan di
http://www.ibm.com/dpa/dpl berlaku.
Tautan(-tautan) ke Lembar(-lembar) Data yang berlaku:
IBM MaaS360 Mobile
Device Management

https://www.ibm.com/software/reports/compatibility/clarityreports/report/html/softwareReqsForProduct?deliverableId=1397222024658

IBM MaaS360 Mobile
Application Management

https://www.ibm.com/software/reports/compatibility/clarityreports/report/html/softwareReqsForProduct?deliverableId=1414149988540

3.

Tingkat Layanan dan Dukungan Teknis

3.1

Perjanjian Tingkat Layanan
Layanan Cloud ini tidak menyediakan SLA ketersediaan.

3.2

Dukungan Teknis
Dukungan teknis untuk Layanan Cloud, termasuk rincian kontak dukungan, level tingkat permasalahan,
jam dukungan ketersediaan, waktu tanggapan, dan informasi serta proses dukungan lain, ditemukan
dengan memilih Layanan Cloud dalam panduan dukungan IBM yang tersedia di
https://www.ibm.com/support/home/pages/support-guide/.
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4.

Biaya

4.1

Metrik Biaya
Tidak ada biaya yang dikenakan untuk penggunaan Layanan Cloud.

5.

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 adalah yang berlaku.

5.1

Perangkat Lunak yang Diaktifkan
Perangkat lunak yang diaktifkan diberikan kepada Klien berdasarkan syarat-syarat berikut ini:
Perangkat Lunak yang
Diaktifkan
IBM MaaS360 Cloud
Extender

Syarat-syarat Lisensi yang Berlaku (apabila ada)
http://www03.ibm.com/software/sla/sladb.nsf/displaylis/5ED6181AD37D14C58525808A004CDD
9D?OpenDocument

Klien harus menghapus perangkat lunak yang diaktifkan dari semua perangkat dan sistem pada saat
habisnya masa berlaku atau pengakhiran Layanan Cloud.

5.2

Pembatasan
Klien hanya dapat mengakses Layanan Cloud jika mereka memiliki kepemilikan yang valid atas IBM
Security Guardium Data Protection for Databasesoffering. Kepemilikan Klien atas Layanan Cloud akan
berakhir setelah adanya pengakhiran atau habis masa berlakunya kepemilikan Klien atas IBM Security
Guardium Data Protection for Databasesoffering.
Penggunaan Layanan Cloud oleh Klien tidak boleh melebihi sepuluh ribu (10.000) Pengguna yang Sah
atau melebihi dua puluh ribu (20.000) Perangkat Klien.
●

Pengguna yang sah adalah pengguna khusus yang diberi wewenang untuk mengakses Layanan
Cloud dengan cara apa pun secara langsung atau tidak langsung (misalnya, melalui program
multipleks, perangkat, atau server aplikasi) melalui sarana apa pun.

●

Perangkat Klien adalah perangkat apa pun yang meminta atau menerima perintah eksekusi,
prosedur atau aplikasi dari lingkungan server yang mengakses Layanan Cloud.

6.

Syarat-syarat Utama

6.1

Penggunaan Data
Hal-hal berikut ini berlaku di atas apa pun yang bertentangan dalam pasal Perlindungan Data dan Konten
dari syarat-syarat Layanan Cloud dasar di antara para pihak: IBM tidak akan menggunakan atau
mengungkapkan hasil yang muncul dari penggunaan Klien atas Layanan Cloud yang bersifat khusus
untuk Konten Klien (Wawasan) atau yang mengidentifikasi Klien. Akan tetapi IBM dapat menggunakan
Konten dan informasi lainnya (kecuali Wawasan) yang dihasilkan dari Konten selama penyediaan
Layanan Cloud tunduk pada pemusnahan pengidentifikasi pribadi; sehingga setiap data pribadi tidak
dapat lagi dikaitkan dengan individu tertentu tanpa menggunakan informasi tambahan. IBM akan
menggunakan data tersebut hanya untuk penelitian, pengujian, dan pengembangan tawaran (misalnya,
Mobile Metrics).

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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