Opis storitve
IBM MaaS360 (SaaS) Freemium
Ta opis storitve opisuje storitev v oblaku. Ustrezni dokumenti o naročilu nudijo cene in dodatne podrobnosti o
naročnikovem naročilu.

1.

Storitev v oblaku
MaaS360 je platforma v oblaku, ki je preprosta za uporabo in vključuje vse ključne funkcije za celovito
upravljanje sodobnih mobilnih naprav z operacijskimi sistemi iOS, Android in Windows. Sledi kratek opis
storitev v oblaku:

1.1

Ponudbe
Naročnik lahko izbira med naslednjimi razpoložljivimi ponudbami:

1.1.1

IBM MaaS360 Mobile Device Management (SaaS)
Glavne funkcije upravljanja mobilnih naprav (MDM, Mobility Device Management) vključujejo vpis
naprave, konfiguracijo, upravljanje varnostnega pravilnika in dejanja naprave, kot so pošiljanje sporočila,
iskanje lokacije, zaklepanje in brisanje. Napredne funkcije MDM vključujejo pravila za samodejno
skladnost, nastavitve zasebnosti za lastne naprave, ki jih zaposleni uporabljajo na delovnem mestu
(BYOD, Bring Your Own Device) ter nadzorne plošče in poročanje za obveščanje o mobilnosti.

1.1.2

IBM MaaS360 Mobile Application Management (SaaS)
MaaS360 Mobile Application Management ponuja možnost dodajanja aplikacij in distribucijo teh aplikacij
podprtim napravam, ki jih upravlja MaaS360. To vključuje katalog aplikacij MaaS360, ki je aplikacija na
napravi, s katero si lahko uporabniki ogledajo, namestijo in si nastavijo možnosti za opozarjanje na
posodobljene, upravljane aplikacije.

2.

Podatkovni listi za obdelavo in varstvo podatkov
IBM-ov dodatek k obdelavi podatkov http://ibm.com/dpa (DPA) in podatkovni list za obdelavo in varstvo
podatkov (podatkovni list) podaja dodatne informacije o varstvu podatkov za storitve v oblaku in možnosti
v zvezi z vrstami vsebine, ki se lahko obdeluje, vključene delavnosti obdelave, funkcije varstva podatkov
in podrobnosti glede hrambe in vračila vsebine. DPA velja za osebne podatke, ki jih zajema vsebina, če in
v obsegu, v katerem veljajo i) Splošna uredba EU o varstvu podatkov (EU/2016/679) (GDPR); ali ii) drugi
zakoni o varstvu podatkov, navedeni na spletni strani http://www.ibm.com/dpa/dpl.
Povezave do ustreznih podatkovnih listov:
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.

Ravni storitve in tehnična podpora

3.1

Pogodba o ravni storitev
Ta storitev v oblaku ne ponuja pogodbe o ravni storitev za razpoložljivost.

3.2

Tehnična podpora
Tehnično podporo za storitev v oblaku, vključno s kontaktnimi podatki podpore, stopnjami resnosti,
odzivnimi časi podpore, časom odgovora in drugimi informacijami in procesi, naročnik najde tako, da
izbere storitev v oblaku v storitvi IBM Support, ki je na voljo na
https://www.ibm.com/support/home/pages/support-guide/.
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4.

Stroški

4.1

Metrike zaračunavanja
Uporaba storitev v oblaku je brezplačna.

5.

Dodatna določila
Za pogodbe o storitvi v oblaku (ali enakovredne osnovne pogodbe), podpisane pred 1. januarjem 2019,
veljajo pogoji, ki so na voljo na https://www.ibm.com/acs.

5.1

Podporna programska oprema.
Podporna programska oprema je naročniku zagotovljena pod naslednjimi pogoji:
Veljavni licenčni pogoji (če obstajajo)

Podporna programska
oprema.
IBM MaaS360 Cloud
Extender

http://www03.ibm.com/software/sla/sladb.nsf/displaylis/5ED6181AD37D14C58525808A004CDD
9D?OpenDocument

Naročnik mora ob poteku ali prenehanju storitev v oblaku iz vseh naprav in sistemov odstraniti podporno
programsko opremo.

5.2

Omejitve
Naročnik lahko ima dostop do storitve v oblaku samo, če ima veljavno pooblastilo za ponudbo IBM
Security Guardium Data Protection for Databases. Naročnikovo pooblastilo za storitev v oblaku preneha
veljati ob kakršni koli odpovedi ali poteku naročnikovega pooblastila za ponudbo IBM Security Guardium
Data Protection for Databases.
Naročnikova uporaba storitve v oblaku ne sme preseči deset tisoč (10.000) pooblaščenih uporabnikov niti
dvajset tisoč (20.000) odjemalskih naprav.
●

Pooblaščeni uporabnik je edinstveni uporabnik, ki lahko dostopa do storitve v oblaku na kateri koli
posreden ali neposreden način, prek katerega koli sredstva (na primer prek multipleksirnega
programa, naprave ali aplikacijskega strežnika).

●

Odjemalska naprava je katerakoli naprava, ki zahteva ali prejme ukaze za izvajanje, postopke ali
aplikacije iz okolja strežnika, ki dostopa do storitev v oblaku.

6.

Prevladujoče določbe

6.1

Uporaba podatkov
Naslednje prevlada pri morebitnih nasprotnih določbah v razdelku o vsebini in varstvu podatkov osnovnih
pogojev za storitev v oblaku med pogodbenima strankama: IBM ne bo uporabil ali razkril rezultatov, ki
izhajajo iz naročnikove uporabe storitve v oblaku in so edinstveni za naročnikovo vsebino (vpogledi)
oziroma na kak drug način identificirajo naročnika. IBM pa lahko uporablja vsebino in druge informacije
(razen vpogledov), ki izhajajo iz vsebine med nudenjem storitve v oblaku, pod pogojem, da so odstranjeni
osebni identifikatorji, tako da osebnih podatkov ni več mogoče pripisati določenemu posamezniku brez
uporabe dodatnih informacij. IBM bo takšne podatke uporabil samo za raziskave, preizkušanje in razvoj
ponudb (npr. Mobile Metrics).

i126-8675-01 (11/2019)

Stran 2 od 2

