IBM Cloud (IBM Bulut) Ek Hizmet Tanımı
IBM Push Notifications for IBM Cloud
(IBM Cloud İçin IBM Anında Bildirimleri)
Aşağıda belirtilenler dışında, IBM Cloud Hizmet Tanımının koşulları geçerlidir.

1.

Bulut Hizmeti

1.1

Olanaklar
Müşteri, aşağıda belirtilen mevcut olanaklar arasından seçim yapabilir.

1.1.1

IBM Push Notifications for IBM Cloud (IBM Cloud İçin IBM Anında Bildirimleri)
Anında bildirimler, ilgili içeriğin doğru insanlara doğru yerde ve zamanda gönderilmesi için
kullanılmaktadır. Anında bildirim hizmeti, etkileşimli bildirimler dahil olmak üzere, anında bildirimin
aygıtlara gönderilmesini desteklemektedir. Müşteri, bildirimleri yayınlama seçeneğine sahiptir:
a.

Tüm kayıtlı mobil aygıtlara

b.

Aygıtların ya da aygıt platformlarının bir alt kümesine

c.

Aygıt kullanıcı kimliklerine

d.

Belirli etiketlere ya da konulara abone olan aygıtlara

Push, anında bildirimlerinin yapılandırılması, bunlara abone olma, gönderim ve izleme için basit ve tek tip
REST uygulama programlama arabirimleri sağlamaktadır. Müşteri aynı zamanda, anında bildirim
hizmetini mobil uygulamalarına ve kurumsal uygulamalarına bütünleştirmek için Mobile Cloud Services
SDK'yı da kullanabilir.

2.

Veri İşleme ve Veri Koruma Sayfaları
Bu hizmet için geçerli olan Veri Sayfası ve bu maddenin koşulları, bu hizmetin kullanımıyla ilgili olarak,
Müşteri sorumlulukları dahil olmak üzere ayrıntıları ve koşulları sağlar. Bu hizmet için aşağıdaki Veri
Sayfası/Sayfaları geçerlidir:
https://www.ibm.com/software/reports/compatibility/clarityreports/report/html/softwareReqsForProduct?deliverableId=3DD3FE808D7D11E59F9AD7336D7D0FFB

3.

Hizmet Seviyeleri ve Teknik Destek

3.1

Hizmet Seviyesi Sözleşmesi
Bu hizmet, temel IBM Cloud Hizmeti Tanımında belirtilen hizmet seviyesi sözleşmesine tabidir.

3.2

Teknik Destek
Bu hizmet, temel IBM Cloud Hizmeti Tanımında belirtilen destek koşullarına tabidir.

4.

Ücretler

4.1

Ücret Ölçüleri
Bulut Hizmeti için ücret ölçüsü/ölçüleri, İşlem Belgesinde belirtilmiştir.
Bu Bulut Hizmeti için aşağıda belirtilen ücret ölçüleri geçerlidir:
●

Milyon Adreslenebilir Aygıt, üzerine bir uygulamanın kurulduğu ve Bulut Hizmeti tarafından
adreslenebilen bir aygıttır. Bulut Hizmeti tarafından adreslenebilen her uygulama kurulumu, ayrı bir
Adreslenebilir Aygıt olarak hesaba katılır. Müşteriye faturalandırma dönemi boyunca Bulut Hizmeti
ile kaydettirilen ve Bulut Hizmeti tarafından yönetilen veya işlenen Adreslenebilir Aygıtların sayısı
için, en yakın milyona yuvarlanmış olarak fatura düzenlenecektir.

●

Milyon Dijital Mesaj, Bulut Hizmeti tarafından yönetilen veya işlenen bir elektronik iletişimdir.
Faturalandırma dönemi sırasındaki Dijital İletilerin sayısı, bir üst milyona yuvarlatılmış olarak
Müşteriye fatura edilecektir.
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●

On Bin Adreslenebilir Aygıt, üzerine bir uygulamanın kurulduğu ve Bulut Hizmeti tarafından
adreslenebilen bir aygıttır. Bulut Hizmeti tarafından adreslenebilen her uygulama kurulumu, ayrı bir
Adreslenebilir Aygıt olarak hesaba katılır. Müşteriye faturalandırma dönemi boyunca Bulut Hizmeti
ile kaydettirilen ve Bulut Hizmeti tarafından yönetilen veya işlenen Adreslenebilir Aygıtların sayısı
için, en yakın On Bine yuvarlanmış olarak fatura düzenlenir.

●

Adreslenebilir Aygıt, Bulut Hizmetinden gelen anında bildirimleri alan bir aygıttır.

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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