Dodatkowy Opis Usługi Przetwarzania w Chmurze IBM
IBM Single Sign On for IBM Cloud
O ile w dalszej części niniejszego dokumentu nie określono inaczej, zastosowanie mają warunki Opisu Usługi dla
platformy IBM Cloud.

1.

Opis Usługi Przetwarzania w Chmurze
Single Sign On to usługa uwierzytelniania opartego na regułach, która umożliwia wbudowanie funkcji
pojedynczego logowania w aplikacje WWW. Umożliwia ona twórcom aplikacji wprowadzanie
mechanizmów uwierzytelniania opartego na regułach bez potrzeby zarządzania repozytoriami tożsamości
lub dysponowania szczegółową wiedzą o używanych protokołach zabezpieczeń. Usługa Single Sign On
umożliwia wykorzystanie wielu źródeł tożsamości.

2.

Ochrona Zawartości i danych
Warunki i szczegółowe zasady korzystania z tej usługi, w tym obowiązki Klienta, reguluje dotycząca jej
Specyfikacja Techniczna oraz postanowienia niniejszego paragrafu. Do niniejszej usługi mają
zastosowanie następujące Specyfikacje Techniczne:
https://www.ibm.com/software/reports/compatibility/clarityreports/report/html/softwareReqsForProduct?deliverableId=1413346862111

3.

Informacje o uprawnieniach i rozliczaniu

3.1

Opłaty rozliczeniowe
Przy sprzedaży niniejszej usługi wysokość opłat rozliczeniowych jest ustalana na podstawie jednej z
następujących miar:
Użytkownik Aplikacji – Aplikacja to jednoznacznie nazwany program, instalowany oddzielnie na
urządzeniu komputerowym. Opłata jest naliczana za każdego uwierzytelnionego użytkownika
korzystającego z każdej z Aplikacji zarządzanych za pomocą Usługi Przetwarzania w Chmurze w okresie
fakturowania. Wielokrotne uwierzytelnienie tego samego Użytkownika w ramach tej samej Aplikacji
będzie liczone jako jedna jednostka Użytkownika Aplikacji. Ten sam Użytkownik uwierzytelniający się w
wielu różnych aplikacjach będzie liczony jako wiele jednostek Użytkownika Aplikacji.
Uwaga: Usługa Single Sign On nie koreluje wielu tożsamości z różnych źródeł i nie łączy ich w jednego
Użytkownika. Jeśli ten sam Użytkownik uzyskuje dostęp do Aplikacji, korzystając z wielu źródeł
tożsamości (np. Facebooka i lokalnego katalogu), to zostanie zarejestrowany jako wielu użytkowników tej
Aplikacji.
Instancja – oznacza dostęp do konkretnej konfiguracji Usługi Przetwarzania w Chmurze. Opłata jest
naliczana za każdą Instancję Usługi Przetwarzania w Chmurze wdrożoną w okresie fakturowania.

3.2

Opłaty za niepełne miesiące
Każdy Użytkownik Aplikacji jest rozliczany raz na miesiąc. Obecnie nie jest dostępne rozliczanie w
cyklach krótszych niż miesięczne.
Każda Instancja jest rozliczana w okresach miesięcznych, a jej użycie lub wdrożenie w niepełnym
miesiącu będzie podlegać opłacie naliczonej proporcjonalnie.
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