Popis další služby IBM Cloud Service
IBM Single Sign On for IBM Cloud
S výjimkou uvedenou níže se uplatní podmínky Popisu služby IBM Cloud Service.

1.

Popis služby Cloud Service
Služba Single Sign On je služba ověřování využívající zásady, která poskytuje vnořenou funkci jediného
přihlášení pro webové aplikace. Služba Single Sign On umožňuje vývojářům aplikací přidat mechanismy
ověřování na základě zásad bez nutnosti správy úložišť identit specifických pro aplikaci nebo obsáhlých
znalostí o používaných protokolech zabezpečení. Služba Single Sign On podporuje používání několika
úložišť identit.

2.

Ochrana obsahu a údajů
Datové listy platné pro tuto službu a podmínky této části upravují podrobnosti a podmínky, včetně
odpovědnosti Zákazníka v souvislosti s využíváním této služby. Na tuto službu se vztahují následující
Datové listy.
https://www.ibm.com/software/reports/compatibility/clarityreports/report/html/softwareReqsForProduct?deliverableId=1413346862111

3.

Oprávnění a informace o fakturaci

3.1

Metriky poplatků
Na tuto službu se uplatní následující metriky poplatků:
Kombinace Aplikace-Uživatel – aplikace je softwarový program s jedinečným názvem, který lze
samostatně nainstalovat na výpočetní zařízení. U každé Aplikace spravované službou Cloud Service
budou Zákazníkovi fakturovány poplatky za každého ověřeného uživatele, který k této Aplikaci během
fakturačního období přistupuje. Vícenásobná ověření jednoho Uživatele pro jednu Aplikaci se počítají
jako jeden výskyt Kombinace Aplikace-Uživatel. Ověření jednoho Uživatele pro několik Aplikací se počítá
jako několik výskytů Kombinace Aplikace-Uživatel.
Poznámka: Služba Single Sign On neprovádí korelaci více identit z různých zdrojů identit do jediného
Uživatele. Proto pokud jeden Uživatel přistupuje k aplikaci pomocí více zdrojů identit (např. Facebook a
místní adresář), bude to nahlášeno jako více Uživatelů aplikace.
Instance – Instance je přístup ke specifické konfiguraci služby Cloud Service. Zákazníkovi bude
vyúčtována každá Instance služby Cloud Service, která existuje během každého měsíce fakturačního
období.

3.2

Poplatky za neúplný měsíc
Každá Kombinace Aplikace-Uživatel se fakturuje měsíčně. Užívání po dobu pouze části měsíce není v
tomto okamžiku dostupné.
Každá Instance se fakturuje měsíčně. Nasazení/užívání za neúplný měsíc bude vyúčtováno poměrným
dílem.
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