„IBM Cloud“ papildomas paslaugos aprašas
„IBM Push Notifications for IBM Cloud“
Išskyrus, kaip nurodyta toliau, taikomos „IBM Cloud“ Paslaugos aprašo sąlygos.

1.

„Cloud Service“

1.1

Pasiūlymai
Klientas gali rinktis iš šių pasiūlymų.

1.1.1

„IBM Push Notifications for IBM Cloud“
„Push“ pranešimai naudojami norint siųsti atitinkamą turinį reikiamiems žmonėms reikiamoje vietoje,
reikiamu laiku. „Push“ paslauga palaiko „Push“ pranešimų siuntimą į įrenginius, įskaitant interaktyvius
pranešimus.Klientas gali pasirinkti transliuoti pranešimus:
a.

Visiems registruotiems mobiliesiems įrenginiams

b.

Antriniam įrenginių rinkiniui arba prietaisų platformoms

c.

Įrenginio vartotojo ID

d.

Įrenginiams, kuriuose naudojama prenumerata pagal konkrečias žymas arba temas

„Push“ suteikia paprastas ir vienarūšes REST API, skirtas konfigūruoti, prenumeruoti, siųsti ir stebėti
„push“ pranešimus. Be to, „Mobile Cloud Services SDK“ Klientas gali naudoti integruodamas „Push“
paslaugą taikomosiose programose mobiliesiems ir įmonės taikomosiose programose.

2.

Duomenų tvarkymo ir apsaugos duomenų lapai
Šiai paslaugai skirtame Duomenų lape ir šiame skyriuje nurodytose sąlygose pateikta išsami informacija ir
sąlygos, įskaitant Kliento įsipareigojimus dėl šios paslaugos naudojimo. Šiai paslaugai taikomas (-i) toliau
pateiktas (-i) Duomenų lapas (-ai):
https://www.ibm.com/software/reports/compatibility/clarityreports/report/html/softwareReqsForProduct?deliverableId=3DD3FE808D7D11E59F9AD7336D7D0FFB

3.

Paslaugos lygiai ir techninis palaikymas

3.1

Paslaugos lygio sutartis
Paslaugų lygio sutartis, pateikta pagrindiniame „IBM Cloud Service“ apraše, taikoma šiai paslaugai.

3.2

Techninė pagalba
Palaikymo sąlygos, pateiktos pagrindiniame „IBM Cloud Service“ apraše, taikomos šiai paslaugai.

4.

Mokesčiai

4.1

Mokesčio apskaičiavimas
„Cloud Service“ mokesčio apskaičiavimas nurodytas Operacijų dokumente.
Šiai „Cloud Service“ taikomas toliau aprašytas mokesčio apskaičiavimas.
●

Milijonas adresuojamų įrenginių yra įrenginys kuriame diegiama taikomoji programa, į kuria kreipiasi
„Cloud Service“. Kiekvienas taikomosios programos diegimas, į kurį kreipiasi „Cloud Service“,
skaičiuojamas kaip atskiras Adresuojamas įrenginys. Klientui bus taikomas mokestis už
Adresuojamų įrenginių skaičių, suapvalintas iki artimiausio milijono, užregistruotų, valdomų arba
apdorojamų „Cloud Service“ sąskaitos išrašymo laikotarpiu.

●

Milijonas skaitmeninių pranešimų yra „Cloud Service“ tvarkomas arba apdorojamas elektroninis
pranešimas. Mokestis taikomas už Skaitmeninių pranešimų skaičių, suapvalintas iki kito milijono,
sąskaitos išrašymo laikotarpiu.

●

Dešimt tūkstančių adresuojamų įrenginių yra įrenginys kuriame diegiama taikomoji programa, į kuria
kreipiasi „Cloud Service“. Kiekvienas taikomosios programos diegimas, į kurį kreipiasi „Cloud
Service“, skaičiuojamas kaip atskiras Adresuojamas įrenginys. Klientui bus taikomas mokestis už
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Adresuojamų įrenginių skaičių, suapvalintas iki artimiausių Dešimties tūkstančių, užregistruotų,
valdomų arba apdorojamų „Cloud Service“ sąskaitos išrašymo laikotarpiu.
●

Adresuojamas įrenginys yra įrenginys, gaunantis „push“ pranešimus iš „Cloud Service“.
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