Paslaugos aprašas
„IBM Sterling Inventory Visibility for IBM Rapid Supplier Connect Preview“
Šiame paslaugos apraše aprašoma „Cloud Service“. „Rapid Supplier Connect“ registracijos svetainėje pateikiama
išsami informacija apie Kliento užsakymą.

1.

„Cloud Service“
„IBM Rapid Supplier Connect“ – tai sprendimas, leidžiantis išnaudoti „IBM Sterling Inventory Visibility“ su
„Chainyard Trust Your Service“ (TYS) galimybes sujungiant pirkėjus ir pardavėjus, suteikiant prieigą prie
atsargų, kurias galima panaudoti kovojant su COVID-19 pandemija. Tiekėjai gali įvesti Turinį „Cloud
Service“, naudodami „IBM Sterling Commerce Business Network“ arba, jei įjungta, rankiniu būdu arba
naudojantis kitomis IBM paslaugomis.
Užsiregistravus „Rapid Supplier Connect“ sprendime ir sutikus su šiomis sąlygomis, „Cloud Service“ bus
pasiekiama naudoti Klientui iki 2020 m. rugpjūčio 31 d., jei nebus nutraukta anksčiau pagal Sutarties
taisykles.
Pasibaigus terminiu, Kliento prieiga prie „Cloud Service“ bus užbaigta, nebent Klientas sudarys sutartį dėl
„Rapid Supplier Connect“ sprendimo komercinės versijos, jei tokia būtų.

1.1

Pasiūlymai
Klientas gali rinktis iš toliau nurodytų galimų pasiūlymų.

1.1.1

„IBM Sterling Inventory Visibility for IBM Rapid Supplier Connect Preview“
„Cloud Service“ renka atsargų lygmenis įvairiais pardavimo kanalais, įskaitant, be apribojimų, „IBM Supply
Chain Business Network“ ir „IBM Order Management“, siekdama suteikti išsamią dabartinių ir būsimų
atsargų informacijos apžvalgą realiuoju laiku, efektyviam panaudojimui ir sėkmei ateityje. Pasiūlymas
renka atsargas iš vidinių ir išorinių šaltinių vietų, atvaizduodamas dabartinius kiekius, pereinamuosius
kiekius ir dabartinę paklausą.
IBM nustatys „Cloud Service“ techninę įrangą, programinę įrangą ir ryšius. Paslaugos duomenys bus
laikomi JAV duomenų centruose. Klientas ir IBM yra atsakingi už atitinkamo tinklo įeities taško prieigos
valdymą, užkardas, vartotojų saugą ir techninę įrangą. Išskirtinių aplinkybių metu, IBM gali būti priversta
imtis veiksmų sustabdyti arba pašalinti nepagrįstus Turinio įkėlimus, kurie neigiamai veikia kitų vartotojų
ar bendrą sistemos našumą.
Toliau nurodytos funkcijos yra nepasiekiamos:

1.1.2

●

Įspėjimai dėl atsargų, kurią galima konfigūruoti sukuriant Mažos paklausos slenkstines reikšmes,

●

Artėjimas prie atsargų pabaigos,

●

Atidėtas tiekimas, ir

●

Atsargų publikavimo išorinėse sistemose įvykiai.

Pirkėjo specifinės paslaugos
„Cloud Service“ leidžia peržiūrėti atsargų informaciją Klientams, kurie užsiregistravo „Rapid Supplier
Connect“ kaip „pirkėjas“, atsižvelgiant į atsargų informaciją iš Kliento pasirinktų užsiregistravusiųjų „Rapid
Supplier Connect“, kurie save pažymėjo kaip „tiekėjai“, ir yra naujausių atsargų numerių šaltinis. Kliento
vartotojai gauna prieigą prie visų „tiekėjų“, su kuriais Klientas užmezgė ryšius. Klientas sutinka ir
supranta, kad IBM nėra teikėja turinio, pasiekiamo „Cloud Service“, ir nėra atsakinga už turinio tikslumą.
Kliento teises į „Cloud Service“ apribotos 1 milijardu atsargų veiksmų API iškvietų per 120 dienų
laikotarpį, kai apytikrė sparta yra 50 000 API per valandą. API iškvieta – tai „Cloud Service“ iškvieta per
programuojamą sąsają. Šioje „Cloud Service“ API iškvietos nurodo Atsargų veiksmus. Atsargų veiksmai
yra kiekvieno atsargų elemento paieška arba daugiau nei 10 paketinių užklausų / naujinimų naudojant
atsargų tinklą arba atsargų mazgo iškvietos API.

1.1.3

Tiekėjo specifinės paslaugos
„Cloud Service“ leidžia peržiūrėti Klientams, kurie užsiregistravo „Rapid Supplier Connect“ kaip „tiekėjas“,
atsargų informaciją skirtą autorizuotiems užsiregistravusiesiems „Rapid Supplier Connect“, kurie save
pažymėjo kaip „pirkėjas“. Klientas atsakingas už turinio įkėlimą į „Cloud Service“ IBM komandos nurodytu
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formatu. Klientas įgalioja IBM įkelti Kliento turinį iš kitų IBM paslaugų, pvz., „Supply Chain Business
Network“, „IBM Order Management“ ir „IBM Inventory Visibility“, tokia apimtimi, kokia Klientas yra kitų
tokių paslaugų geros reputacijos klientas, ir perkelti Kliento turinį iš vieno verslo dokumento formato į kitą,
jei to reikia norint peržiūrėti „Cloud Service“. Klientas yra visiškai atsakingas už „Cloud Service“
pasiekiamo turinio tikslumo ir naujumo užtikrinimą.

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) duomenų 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://www.ibm.com/dpa/dpl.
Duomenų lape (-uose) naudojamas (-i) saitas (-ai):
„IBM Sterling Inventory Visibility“:
https://www.ibm.com/software/reports/compatibility/clarityreports/report/html/softwareReqsForProduct?deliverableId=B8EE76103F1811E7BE8E09C6CE305F89
„Supply Chain Business Network Essentials Edition“:
https://www.ibm.com/software/reports/compatibility/clarityreports/report/html/softwareReqsForProduct?deliverableId=38BF2400B93711E7A5A50513C295686A
„Supply Chain Business Network Standard & Premium Editions“
https://www.ibm.com/software/reports/compatibility/clarityreports/report/html/softwareReqsForProduct?deliverableId=B826DED0BA7311E7A5A50513C295686A
„IBM Cloud“:
https://www.ibm.com/software/reports/compatibility/clarityreports/report/html/softwareReqsForProduct?deliverableId=1380559625333
„IBM App Connect on IBM Cloud“:
https://www.ibm.com/software/reports/compatibility/clarityreports/report/html/softwareReqsForProduct?deliverableId=BDB070B0C02811E5BA010CF56D8211B6
„IBM Cloud Databases for MongoDB“:
https://www.ibm.com/software/reports/compatibility/clarityreports/report/html/softwareReqsForProduct?deliverableId=F57A00B07A6111E89D57EFEED3CB8BE9
„IBM SDK for Node.js for IBM Cloud“:
https://www.ibm.com/software/reports/compatibility/clarityreports/report/html/softwareReqsForProduct?deliverableId=1401730944756
„IBM Order Management“:
https://www.ibm.com/software/reports/compatibility/clarityreports/report/html/softwareReqsForProduct?deliverableId=87F6D800DCED11E6BD99EA2F360A757F

3.

Paslaugos lygiai ir techninis palaikymas

3.1

Paslaugos lygio sutartis
Ši „Cloud Service“ neteikia pasiekiamumo PLS.

3.2

Techninė pagalba
Klausimus dėl palaikymo Klientai gali pateikti rapid@us.ibm.com. IBM stebės ir atsakys į Kliento laiškus
visą parą. IBM atsakys į el. laiškus su užklausomis ir klausimais kaip įmanoma greičiau, atsižvelgiant į
IBM darbo apimtis ir aplinkas pandemijos metu.

i126-8787-01 (04/2020)

2 psl. iš 3

4.

Mokesčiai
„Cloud Service“ yra nemokama peržiūra.

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.
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