Další popis služby IBM Cloud Service
IBM Push Notifications for IBM Cloud
S výjimkou uvedenou níže se uplatní podmínky Popisu služby IBM Cloud Service.

1.

Cloud Service

1.1

Nabídky
Zákazník si může vybrat z následujících dostupných nabídek.

1.1.1

IBM Push Notifications for IBM Cloud
Oznámení typu push se používají k zasílání relevantního obsahu správným lidem ve správnou dobu a na
správné místo. Služba Push podporuje odesílání oznámení typu push na zařízení včetně interaktivních
notifikací. Zákazník má možnost vysílat oznámení:
a.

na všechna registrovaná mobilní zařízení,

b.

na podmnožinu zařízení nebo platforem zařízení,

c.

na ID uživatelů zařízení,

d.

na zařízení, která jsou registrována k odběru konkrétních značek nebo témat.

Služba Push poskytuje jednoduchá a jednotná rozhraní API REST pro konfiguraci, odebírání, odesílání a
monitorování oznámení typu push. Zákazník může také využívat sadu SDK Mobile Cloud Services SDK
pro integraci služby Push do mobilních aplikací a podnikových aplikací.

2.

Datové listy ochrany a zpracování údajů
Datový list platný pro tuto službu a podmínky této části upravuje podrobnosti a podmínky, včetně
povinností Zákazníka, v souvislosti s využíváním této služby. Na tuto službu se vztahují následující
Datové listy:
https://www.ibm.com/software/reports/compatibility/clarityreports/report/html/softwareReqsForProduct?deliverableId=3DD3FE808D7D11E59F9AD7336D7D0FFB

3.

Úrovně služby a Technická podpora

3.1

Dohoda o úrovni služeb
Na tuto službu se vztahuje dohoda o úrovni služeb upravená v základním popisu služby IBM Cloud
Service.

3.2

Technická podpora
Na tuto službu se vztahují podmínky podpory stanovené v základním popisu služby IBM Cloud Service.

4.

Poplatky

4.1

Metriky poplatků
Metriky poplatků za službu Cloud Service jsou uvedeny v Transakčním dokumentu.
Na tuto službu Cloud Service se uplatní následující metriky poplatků:
●

Milion adresovatelných zařízení je zařízení, na němž je nainstalována aplikace, na kterou se může
obrátit služba Cloud Service. Každá instalace aplikace, kterou může Cloud Service adresovat, se
počítá za samostatné Adresovatelné zařízení. Zákazníkovi bude naúčtován počet Adresovatelných
zařízení za fakturační období zaokrouhlený nahoru na nejbližší milion, registrovaných se službou
Cloud Service, spravovaných nebo zpracovaných službou Cloud.

●

Milion digitálních zpráv je elektronická komunikace, kterou spravuje nebo zpracovává služba Cloud
Service. Zákazníkovi bude naúčtován počet Digitálních zpráv za fakturační období zaokrouhlený
nahoru na nejbližší celý milion.

●

Deset tisíc adresovatelných zařízení je zařízení, na němž je nainstalována aplikace, na kterou se
může obrátit služba Cloud Service. Každá instalace aplikace, kterou může Cloud Service adresovat,

i126-6855-04 (12/2018)

Strana 1 z 2

se počítá za samostatné Adresovatelné zařízení. Zákazníkovi bude naúčtován počet
Adresovatelných zařízení za fakturační období zaokrouhlený nahoru na nejbližších Deset tisíc,
registrovaných se službou Cloud Service, spravovaných nebo zpracovaných službou Cloud.
●

Adresovatelné zařízení je zařízením, které přijímá ze služby Cloud Service oznámení typu push.
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