Uraian Layanan
IBM Business Rules for Bluemix
Kecuali sebagaimana yang disebutkan di bawah ini, syarat-syarat dalam Uraian Layanan atau Syarat-syarat
Penggunaan IBM Bluemix, sebagaimana yang berlaku, berlaku.

1.

Uraian Layanan Cloud
IBM Business Rules for Bluemix memungkinkan pengembang untuk meminimalkan perubahan kode
dengan memisahkan logika bisnis dari logika aplikasi. Layanan ini menyediakan peralatan untuk menulis
aturan bisnis dan lingkungan untuk menyebarkan dan menjalankan aplikasi aturan.

2.

Informasi Penagihan dan Kepemilikan

2.1

Metrik Biaya
Layanan Cloud ditawarkan sesuai dengan metrik(-metrik) biaya berikut ini:
Ribu Panggilan API – Suatu Panggilan API adalah permohonan Layanan Cloud melalui antarmuka
programatik. Klien akan dikenai biaya untuk jumlah Panggilan API, yang dibulatkan hingga Ribu
berikutnya, selama periode penagihan.
Panggilan API yang diukur oleh Layanan Cloud ini adalah panggilan yang dibuat ke mesin eksekusi
perintah untuk mendapatkan suatu keputusan.
Juta Keputusan Aturan – Keputusan Aturan adalah hasil dari permintaan sekumpulan aturan dari server
pelaksanaan aturan. Kepemilikan yang memadai harus diperoleh untuk mencakup total jumlah
Keputusan Aturan, dibulatkan ke Juta terdekat, yang dijalankan atau diproses, selama periode
penagihan.
Keputusan Aturan yang diukur oleh Layanan Cloud ini adalah panggilan yang dibuat ke server
pelaksanaan aturan untuk mendapatkan keputusan.

3.

Terdedikasi
Penyebaran Layanan Cloud terdedikasi memiliki kapasitas yang disetujui yang diukur dengan metrik
biaya yang relevan. Klien menyetujui untuk membatasi penggunaan Layanan Cloud sesuai dengan
kapasitas tersebut. Apabila Klien melampaui batasan penggunaan, Klien harus membeli kapasitas
tambahan untuk mencakup penggunaan tersebut.
Layanan Aturan Bisnis mengalokasikan 16 GB kapasitas penghitungan aplikasi Bluemix Terdedikasi,
yang darinya sebanyak hingga sepuluh mesin virtual yang masing-masing sebesar 1 GB dapat diminta
untuk menjalankan Keputusan Aturan yang dimiliki.

4.

Perlindungan Kerahasiaan
Layanan Cloud ini tercakup dalam sertifikasi Perlindungan Kerahasiaan (Privacy Shield) IBM dan berlaku
ketika Klien memilih untuk memiliki Layanan Cloud yang diselenggarakan (hosted) dalam pusat data
yang berada di Amerika Serikat. Kebijakan Kerahasiaan Perlindungan Kerahasiaan IBM berlaku untuk
tawaran ini, dan tersedia di sini: http://www.ibm.com/privacy/details/us/en/privacy_shield.html.

5.

Perangkat Lunak yang Diaktifkan
Perangkat lunak yang diaktifkan yang disertakan dengan Layanan Cloud adalah:
●
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This document is made in the English and Indonesian languages. To the extent permitted by the prevailing law,
the English language of this document will prevail in the case of any inconsistencies or differences of
interpretation with the Indonesian language text of this document.
Dokumen ini dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Sepanjang diperbolehkan oleh hukum yang
berlaku, dalam hal terdapat ketidaksesuaian atau perbedaan penafsiran dengan teks bahasa Indonesia dari
dokumen ini, maka teks dalam bahasa Inggris yang akan berlaku.
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