Opis storitev
IBM Business Rules for Bluemix
Razen v primerih, ki so navedeni spodaj, veljajo opis storitve ali pogoji uporabe za IBM Bluemix.

1.

Opis storitve v oblaku
IBM Business Rules for Bluemix razvijalcem omogoča, da obseg sprememb kode zmanjšajo v največji
možni meri tako, da poslovno logiko hranijo ločeno od aplikacijske logike. Storitev zagotavlja orodja za
ustvarjanje poslovnih pravil ter okolje za razmeščanje in izvajanje aplikacij pravil.

2.

Pooblastila in zaračunavanje

2.1

Metrike zaračunavanja
Storitev v oblaku je na voljo v skladu z naslednjimi metrikami zaračunavanja:
Tisoč klicev API-ja – Klic API-ja je poziv storitvi v oblaku prek programskega vmesnika. Naročniku se
med obdobjem zaračunavanja zaračuna število klicev API-ja, zaokroženih na naslednjih tisoč.
Klici API-jev, ki jih meri ta storitev v oblaku, so klici mehanizma za izvajanje pravil, na podlagi katerih se
pridobi odločitev.
Milijon odločitev na podlagi pravil – Odločitev na podlagi pravil je rezultat poziva nabora pravil iz
strežnika za izvajanje pravil. Naročnik mora pridobiti zadostna pooblastila, da z njimi pokrije skupno
število odločitev na podlagi pravil, zaokroženo na najbližji milijon, ki so bile izvedene ali obdelane med
obdobjem zaračunavanja.
Odločitve na podlagi pravil, ki jih meri ta storitev v oblaku, so klici v strežnik za izvajanje pravil, na podlagi
katerih se pridobi odločitev.

3.

Namenska
Namenske razmestitve storitve v oblaku imajo dogovorjeno zmogljivost, ki se meri glede na ustrezno
metriko zaračunavanja. Naročnik se strinja, da bo uporabo storitve v oblaku omejil na to zmogljivost. Če
naročnik prekorači omejitev uporabe, mora kupiti dodatno zmogljivost, s katero to uporabo pokrije.
Storitev Business Rules dodeli 16 GB zmogljivosti računanja aplikacije Bluemix Dedicated, s katero je
mogoče priklicati do deset primerkov za izvajanje odločitev na podlagi pravil, od katerih vsak obsega 1
GB.

4.

Zasebnostni ščit
Ta storitev v oblaku je vključena v IBM-ovo potrdilo o zasebnostnem ščitu in velja, če se naročnik odloči
za gostovanje storitve v oblaku v podatkovnem središču v ZDA. Za to ponudbo velja IBM-ov zasebnostni
pravilnik o zasebnostnem ščitu, ki je na voljo na naslovu:
http://www.ibm.com/privacy/details/us/en/privacy_shield.html.

5.

Podporna programska oprema.
V storitev v oblaku je vključena naslednja podporna programska oprema:
●
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