Dodatni opis storitve IBM Cloud
IBM Single Sign On for IBM Cloud
Razen kot je določeno spodaj, veljajo določila opisa storitve IBM Cloud.

1.

Opis storitve v oblaku
Enotna prijava je overitvena storitev, ki temelji na pravilniku in zagotavlja zmožnost enotne prijave za
spletne aplikacije, ki jo je mogoče vdelati. Storitev enotne prijave omogoča razvijalcem aplikacij dodajanje
mehanizmov overjanja, ki temeljijo na pravilnikih, ne da bi jim bilo treba upravljati repozitorije identitet za
vsako aplikacijo posebej ali imeti poglobljeno znanje o uporabljenih varnostnih protokolih. Storitev enotne
prijave podpira uporabo več identitetnih izvorov.

2.

Vsebina in varstvo podatkov
Na podatkovnem listu, ki se uporablja za to storitev, in v določbah v tem razdelku so opisane podrobnosti
in določbe, vključno z naročnikovimi odgovornostmi, ki so povezane z uporabo te storitve. Za to storitev
se uporablja(jo) naslednji delovni list(i).
https://www.ibm.com/software/reports/compatibility/clarityreports/report/html/softwareReqsForProduct?deliverableId=1413346862111

3.

Pooblastila in zaračunavanje

3.1

Metrike zaračunavanja
Za to storitev se uporabljajo naslednje metrike zaračunavanja:
Uporabnik aplikacije – Aplikacija je unikatno določen program programske opreme, ki ga je mogoče
ločeno namestiti v računalniško napravo. Naročniku se za vsako aplikacijo, ki jo upravljajo storitve v
oblaku, zaračuna vsak overjen uporabnik, ki do aplikacije dostopa v obdobju zaračunavanja. Več overjanj
enega uporabnika v posamezni aplikaciji se šteje kot en uporabnik aplikacije. Posamezen uporabnik, ki
se overja v več aplikacijah, se šteje kot več uporabnikov aplikacije.
Opomba: storitev Single Sign On ne povezuje več identitet iz različnih identitetnih izvorov v enega
samega uporabnika. To pomeni, da če posamezni uporabnik dostopa do aplikacije prek različnih
identitetnih izvorov (npr. Facebook in imenik v prostorih podjetja), je to v poročilu zajeto kot več
uporabnikov aplikacije.
Primerek je dostop do posamezne konfiguracije storitve v oblaku. Naročniku se zaračuna vsak primerek
storitve v oblaku, ki obstaja v posameznem mesecu v obdobju zaračunavanja.

3.2

Delni mesečni stroški
Vsakemu uporabniku aplikacije se zaračuna mesečno. Delna mesečna uporaba v tem trenutku ni na
voljo.
Vsak primerek se zaračuna mesečno. Delna mesečna namestitev/uporaba se zaračuna sorazmerno.
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