IBM Cloud Ek Hizmet Tanımı
IBM Single Sign On for IBM Cloud (IBM Bulut İçin IBM Tek Oturum Açma)
Aşağıda belirtilenler dışında, IBM Cloud Hizmet Tanımının koşulları geçerlidir.

1.

Bulut Hizmetinin Tanımı
Single Sign On (Tek Oturum Açma), Web uygulamaları için bütünleştirilebilir bir tek oturum açma yeteneği
sağlayan, ilkeye dayalı bir kimlik doğrulama hizmetidir. Single Sign On hizmeti, uygulama geliştiricilerin
uygulamaya özgü kimlik havuzlarını yönetmeye ya da kullanılan güvenlik protokollerine ilişkin kapsamlı
bilgi sahibi olmaya gereksinim duymadan, ilkeye dayalı kimlik doğrulama mekanizmaları eklemesine
olanak sağlar. Single Sign On hizmeti, çok sayıda kimlik kaynağının kullanımını destekler.

2.

İçeriğin ve Verilerin Korunması
Bu hizmet için geçerli olan Veri Sayfası ve bu bölümün koşulları, bu hizmetin kullanımıyla ilgili olarak,
Müşteri sorumlulukları dahil olmak üzere ayrıntıları ve koşulları sağlar. Bu hizmet için aşağıdaki veri
sayfaları geçerlidir.
https://www.ibm.com/software/reports/compatibility/clarityreports/report/html/softwareReqsForProduct?deliverableId=1413346862111

3.

Yetki ve Faturalandırma Bilgileri

3.1

Ücret Ölçüleri
Bu hizmet için aşağıdaki ücret ölçüsü/ölçüleri geçerlidir:
Uygulama-Kullanıcı – Bir Uygulama, bir bilgi işlem aygıtına ayrı olarak kurulabilen, özgün bir ada sahip
bir yazılım programıdır. Bulut Hizmeti tarafından yönetilen her Uygulama için, Müşteriye faturalandırma
dönemi içinde bu Uygulamaya erişen her kimliği doğrulanmış kullanıcı başına fatura düzenlenecektir. Tek
Kullanıcı tarafından tek Uygulama üzerinde gerçekleştirilen çok sayıda kimlik doğrulaması, tek UygulamaKullanıcı olarak kabul edilir. Çok sayıda Uygulamada kimlik doğrulaması gerçekleştiren tek Kullanıcı, çok
sayıda Uygulama-Kullanıcı olarak addedilir.
Not: Single Sign On, farklı kimlik kaynaklarından çok sayıda kimliği tek Kullanıcıyla ilişkilendirmez. Buna
bağlı olarak, tek Kullanıcının bir Uygulamaya çok sayıda kimlik kaynağı (örneğin, Facebook ve iş yerinde
barındırılan dizin) kullanarak erişmesi halinde, bu durum çok sayıda Uygulama Kullanıcısı olarak
raporlanacaktır.
Eşgörünüm – Bir Eşgörünüm, Bulut Hizmetinin belirli bir yapılandırmasına erişimdir. Müşteriye
faturalandırma dönemi içindeki her ayda mevcut olan her Bulut Hizmeti Eşgörünümü için fatura
düzenlenir.

3.2

Kısmi Aylık Ücretler
Her Uygulama-Kullanıcı, aylık olarak fatura edilir. Kısmi aylık kullanım şu anda sunulmamaktadır.
Her Eşgörünüm, aylık olarak fatura edilir. Kısmi aylık devreye alma/kullanım oranlanacaktır.
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Kabul eden:

Kabul eden:

Müşteri Şirketinin Ticari Unvanı adına (“Müşteri”)

<İlgili IBM Şirketinin Ticarı Unvanı adına> (“IBM”)

İmza_____________________________________

İmza_____________________________________

Yetkili imza

Yetkili imza

Unvan:

Unvan:

İsim (el yazısı veya daktiloyla):

İsim (el yazısı veya daktiloyla):

Tarih:

Tarih:

Müşteri Numarası:

Sözleşme Numarası:

Müşteri Adresi:

IBM Adresi:
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