Hizmet Tanımı
IBM MaaS360 (Hizmet Olarak Sunulan Yazılım) Freemium
Bu Hizmet Tanımında, Bulut Hizmeti açıklanır. Müşterinin siparişine ilişkin fiyatlandırma ve ek ayrıntıları geçerli
sipariş belgelerinde sağlanır.

1.

Bulut Hizmeti
MaaS360; iOS, Android ve Windows işletim sistemlerini kullanan günümüzün mobil aygıtlarının uçtan uca
yönetimi için tüm temel işlevlere sahip olan, kullanımı kolay bir bulut platformudur. Aşağıda, Bulut Hizmeti
olanaklarının kısa bir açıklaması yer almaktadır:

1.1

Olanaklar
Müşteri, aşağıda belirtilen mevcut olanaklar arasından seçim yapabilir:

1.1.1

IBM MaaS360 Mobile Device Management (Hizmet Olarak Sunulan Yazılım)
Temel taşınabilir aygıt yönetimi özellikleri arasında aygıt kaydı, yapılandırma, güvenlik ilkesi yönetimi ve
ileti gönderme, bulma, kilitleme ve silme gibi aygıt işlemleri yer almaktadır. Gelişmiş taşınabilir aygıt
yönetimi özellikleri arasında otomatikleştirilmiş uygunluk kuralları, çalışanların kendi aygıtını kullanması
için gizlilik ayarları ve Mobility Intelligence gösterge panoları ile raporlama yer almaktadır.

1.1.2

IBM MaaS360 Mobile Application Management (Hizmet Olarak Sunulan Yazılım)
MaaS360 Mobile Application Management, uygulamaların eklenmesine ve MaaS360 tarafından
yönetilmekte olan desteklenen aygıtlara dağıtılmasına olanak sağlar. Buna kullanıcıların güncellenen,
yönetilen uygulamaları görüntülemesine, kurmasına ve bunlara ilişkin uyarılar almasına imkan tanıyan bir
aygıtta yerleşik uygulama olan MaaS360 App Catalog dahildir.

2.

Veri İşleme ve Veri Koruma Sayfaları
IBM'in http://ibm.com/dpa adresinde yer alan Veri İşleme Ek Sözleşmesi ile aşağıda belirtilen
bağlantılarda yer alan Veri İşleme ve Veri Koruma Veri Sayfası/Sayfaları (veri sayfası/sayfaları ya da Veri
İşleme Ek Sözleşmesi Eki/Ekleri olarak anılır), işlenebilecek İçerik türleri, ilgili işleme etkinlikleri, veri
koruma özellikleri ve İçeriğin saklanmasına ve iadesine ilişkin belirli bilgiler dahil olmak üzere Bulut
Hizmetlerine ve seçeneklerine ilişkin ek veri koruma bilgileri sağlar. İçerikte yer alan kişisel veriler için,
i) Avrupa Genel Veri Koruma Yönetmeliği'nin (EU/2016/679) (GDPR veya GVKY) ya da
ii) http://ibm.com/dpa/dpl adresinde belirtilen diğer veri koruma kanunlarının geçerli olması halinde ve
geçerli olduğu ölçüde, Veri İşleme Ek Sözleşmesi geçerli olur.
Geçerli Veri Sayfasının/Sayfalarının Bağlantısı/Bağlantıları:
IBM MaaS360 Mobile
Device Management (IBM
MaaS360 Mobil Aygıt
Yönetimi)

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

IBM MaaS360 Mobile
Application Management
(IBM MaaS360 Mobil
Uygulama Yönetimi)

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

3.

Hizmet Seviyeleri ve Teknik Destek

3.1

Hizmet Seviyesi Sözleşmesi
Bu Bulut Hizmeti, bir kullanılabilirlik hizmet seviyesi sözleşmesi sağlamaz.

3.2

Teknik Destek
Destek iletişim bilgileri, önem dereceleri, desteğin sağlanacağı saatler, müdahale süreleri ve diğer destek
bilgileri ile süreçleri dahil olmak üzere Bulut Hizmetine ilişkin teknik destek,
https://www.ibm.com/support/home/pages/support-guide/ adresinde yer alan IBM destek kılavuzunda
Bulut Hizmeti seçilerek bulunabilir.
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4.

Ücretler

4.1

Ücret Ölçüleri
Bulut Hizmetinin kullanımına ilişkin ücret yoktur.

5.

Ek Koşullar
1 Ocak 2019 tarihinden önce imzalanmış olan Bulut Hizmeti Sözleşmeleri (ya da eşdeğer çerçeve bulut
sözleşmeleri) için https://www.ibm.com/acs adresinde yer alan koşullar geçerlidir.

5.1

Etkinleştirme Yazılımı
Etkinleştirme yazılımı, Müşteriye aşağıdaki koşullar kapsamında sağlanır:
Etkinleştirme Yazılımı
IBM MaaS360 Cloud
Extender

Geçerli Lisans Koşulları (varsa)
http://www03.ibm.com/software/sla/sladb.nsf/displaylis/5ED6181AD37D14C58525808A004CDD
9D?OpenDocument

Müşteri, Bulut Hizmetinin süresinin sona ermesi ya da Bulut Hizmetinin sona erdirilmesi durumunda
etkinleştirme yazılımlarını tüm aygıtlardan ve sistemlerden kaldırmalıdır.

5.2

Sınırlamalar
Müşteri, Bulut Hizmetine yalnızca IBM Security Guardium Data Protection for Databases olanağı için
geçerli bir yetkiye sahip olması durumunda erişebilir. Müşterinin Bulut Hizmetine ilişkin yetkisi, Müşterinin
IBM Security Guardium Data Protection for Databases olanağına ilişkin yetkisinin sona erdirilmesi ya da
bu yetkinin süresinin sona ermesi ile birlikte sona erecektir.
Müşterinin Bulut Hizmetini kullanımı, on bin (10.000) Yetkili Kullanıcıyı ya da yirmi bin (20.000) İstemci
Aygıtını aşamaz.

5.3

●

Yetkili Kullanıcı, Bulut Hizmetlerine doğrudan veya dolaylı olarak herhangi bir araçla (örneğin, bir
multipleks programı, aygıtı veya uygulama sunucusu aracılığıyla) herhangi bir şekilde erişme
yetkisine sahip olan tek bir kullanıcıdır.

●

İstemci Aygıtı, Bulut Hizmetlerine erişen bir sunucu ortamından yürütme komutları, prosedürler veya
uygulamalar isteyen veya alan herhangi bir aygıttır.

Süre
Müşteri, aşağıdakiler gerçekleşene kadar, Bulut Hizmetini ek bir (1) aylık süre için kendiliğinden
yenilenecek olan bir (1) aylık süre boyunca kullanabilir: (i) IBM, Bulut Hizmetini geri çekene veya sona
erdirene kadar, (ii) Madde 5.2 Kısıtlamalar'da belirtilen kısıtlamaların karşılanması sona erene kadar veya
(iii) taraflardan biri diğer tarafa otuz (30) gün önceden yazılı bildirimde bulunarak isteğe bağlı olarak sona
erdirene kadar.

6.

Geçersiz Kılan Hükümler

6.1

Veri Kullanımı
Aşağıda belirtilen hüküm, taraflar arasında yürürlükte olan temel Bulut Hizmeti hükümlerinin İçerik ve Veri
Koruması maddesinin aksine herhangi bir hükümden öncelikli olarak uygulanır: IBM, Müşterinin Bulut
Hizmetini kullanımından kaynaklanan ve Müşterinin İçeriğine (İçgörüler) özgü olan veya başka bir şekilde
Müşteriyi tanımlayan sonuçları kullanmayacak veya açıklamayacaktır. Bununla birlikte IBM, herhangi bir
kişisel verinin ek bilgiler kullanmadan belirli bir kişiyle ilişkilendirilmemesini sağlamak için kişisel
tanıtıcıların kaldırılmasına tabi olarak, İçeriği ve Bulut Hizmetinin sağlanması sırasında İçerikten
kaynaklanan diğer bilgileri (İçgörüler hariç) kullanabilir. IBM, bu verileri yalnızca araştırma, testler ve
olanak geliştirmesi (örn: Mobil Ölçüler) amaçlarıyla kullanacaktır.
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Kabul eden:

Kabul eden:

Müşteri Şirketinin Ticari Unvanı adına (“Müşteri”)

<İlgili IBM Şirketinin Ticarı Unvanı adına> (“IBM”)

İmza_____________________________________

İmza_____________________________________

Yetkili imza

Yetkili imza

Unvan:

Unvan:

İsim (el yazısı veya daktiloyla):

İsim (el yazısı veya daktiloyla):

Tarih:

Tarih:

Müşteri Numarası:

Sözleşme Numarası:

Müşteri Adresi:

IBM Adresi:

i126-8675-02 (12/2019)

Sayfa 3 / 3

