Opis storitve
IBM Sterling Inventory Visibility za predogled IBM Rapid Supplier Connect
Ta opis storitve opisuje storitev v oblaku. Stran za registracijo Rapid Supplier Connect zagotavlja dodatne
podrobnosti o naročnikovem naročilu.

1.

Storitev v oblaku
IBM Rapid Supplier Connect je rešitev, ki izkorišča funkcionalnost IBM Sterling Inventory Visibility with
Chainyard's Trust Your Service (TYS) za povezovanje kupcev in prodajalcev z dostopom do zalog, ki jih
je mogoče uporabiti za pomoč v pandemiji COVID-19. Dobavitelji lahko vsebino vnesejo v storitev v
oblaku z IBM Sterling Commerce Business Network ali, če je to omogočeno, ročno ali pa z uporabo
drugih omogočenih IBM-ovih storitev.
Storitev v oblaku je na voljo do 31. avgusta 2020 za uporabo po registraciji za rešitev Rapid Supplier
Connect in sprejemu teh določb in pogojev, razen če bo v skladu z določbami pogodbe prekinjena pred
tem datumom.
Po koncu trajanja bo naročnikov dostop do storitve v oblaku prekinjen, razen če naročnik sklene pogodbo
za komercialno različico rešitve Rapid Supplier Connect, če je na voljo.

1.1

Ponudbe
Naročnik lahko izbira med naslednjimi razpoložljivimi ponudbami.

1.1.1

IBM Sterling Inventory Visibility za predogled IBM Rapid Supplier Connect
Storitev v oblaku zbira stopnje zalog v različnih prodajnih kanalih, med drugim v IBM Supply Chain
Business Network in IBM Order Management, in tako zagotavlja celovit pregled informacij o trenutnih in
prihodnjih zalogah za učinkovito uporabo in obljubljanje. Združuje zalogo iz notranjih in zunanjih lokacij,
prikazuje trenutna sredstva, količine v tranzitu ter trenutno povpraševanje.
IBM bo za storitve v oblaku vzpostavil strojno in programsko opremo ter komunikacije. Podatki za storitev
bodo shranjeni v podatkovnih centrih v ZDA. Naročnik in IBM sta še naprej odgovorna vsak za svoj
nadzor dostopa do vstopnih točk omrežja, požarne zidove, varnost uporabnikov in strojno opremo. V
izrednih okoliščinah bo IBM morda moral ustaviti ali odstraniti nepotrebne prenose vsebine, ki negativno
vplivajo na druge uporabnike ali celotno zmogljivost sistema.
Naslednje funkcije niso na voljo:

1.1.2

●

opozorila glede zaloge, ki jih je mogoče konfigurirati tako, da se ustvari pragove za nizko
povpraševanje;

●

približevanje stanju brez zalog;

●

zakasnitev dobave; in

●

dogodki za objavo zalog v zunanjih sistemih.

Storitve, specifične za kupce
Storitev v oblaku omogoča, da si naročniki, ki so se za Rapid Supplier Connect registrirali kot "kupci",
ogledujejo informacije o zalogah na osnovi informacij o zalogah tistih registriranih uporabnikov Rapid
Supplier Connect, ki jih izbere naročnik in ki so se opredelili kot "dobavitelji" in so vir najnovejših številk
glede zalog. Naročnikovi uporabniki dobijo dostop do zalog za vse "dobavitelje", s katerimi ima naročnik
vzpostavljene odnose. Naročnik se strinja in razume, da IBM ne zagotavlja vsebine, ki je na voljo v storitvi
v oblaku, in ne odgovarja za točnost vsebine.
Naročnikovo pooblastilo za storitev v oblaku je omejeno na 1 milijardo klicev API-ja za dejanja zaloge v
120-dnevnem obdobju, z mehko omejitvijo 50.000 API-jev na uro. Klic API-ja je poziv storitve v oblaku
prek vmesnika, ki se lahko programira. Za to storitev v oblaku klici API-ja predstavljajo dejanja zaloge.
Dejanja zaloge so iskanja artiklov na zalogi v zalogah ali pa največ 10 paketnih poizvedb/posodobitev z
klici API-jev omrežja zaloge ali vozlišča zaloge.

1.1.3

Storitve, specifične za dobavitelje
Storitev v oblaku omogoča, da naročniki, ki so se registrirali za Rapid Supplier Connect kot "dobavitelji",
objavljajo informacije o zalogah za registrirane uporabnike Rapid Supplier Connect, ki so se opredelili kot
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"kupci". Naročnik je odgovoren za nalaganje vsebine v storitev v oblaku v obliki, ki jo določi IBM-ova
ekipa. Naročnik pooblašča IBM, da prenese naročnikovo vsebino iz drugih IBM-ovih storitev, kot so
Supply Chain Business Network, IBM Order Management in IBM Inventory Visibility, v kolikor je naročnik
uživa dober ugled v teh drugih storitvah, in da pretvori naročnikovo vsebino iz enega poslovnega
dokumenta v drugega, kot je to potrebno za ogled prek storitve v oblaku. Naročnik je izključno odgovoren,
da zagotovi točnost in veljavnost vsebine, ki je na voljo za ogled prek storitve v oblaku.

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) podajata dodatne informacije o varstvu podatkov za storitve v oblaku in
možnosti v zvezi z vrstami vsebine, ki se lahko obdeluje, vključene dejavnosti 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 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
Izdaji Supply Chain Business Network Standard in Premium
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.

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
Naročniki morajo svoja vprašanja o podpori poslati na naslov rapid@us.ibm.com. IBM bo spremljal in
odgovarjal na naročnikovo e-poštno 24 ur na dan, 7 dni v tednu. IBM bo odgovoril na e-poštna sporočila s
poizvedbami in vprašanji takoj, ko bo to mogoče, kar je odvisno od količine in glede na razmere v
delovnih okolj v času IBM-ovega odziva na pandemijo.
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4.

Stroški
Storitev v oblaku je predogled, ki je na voljo brezplačno.

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.
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