Další popis služby IBM Cloud Service
IBM Compose
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 Compose
IBM Compose je spravovaná platforma Database as a Service (DBaaS) přinášející kompletní konfiguraci
připravenou pro produkci s jednotnou vrstvou a výkonnými nástroji pro zajišťování, škálování, připojení a
zálohování dat. IBM Compose podporuje širokou škálu služeb DBaaS, které vývojářům umožňují rychle a
úsporně vytvářet a rozšiřovat webové a mobilní aplikace, bez nákladů, rizik a vyrušování jako v případě
operací databáze.

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:
Compose Enterprise Paygo:
https://www.ibm.com/software/reports/compatibility/clarityreports/report/html/softwareReqsForProduct?deliverableId=0D1B8E90351311E7AF4D782C571014EC
Compose for MongoDB for IBM Cloud:
https://www.ibm.com/software/reports/compatibility/clarityreports/report/html/softwareReqsForProduct?deliverableId=8244B200BEE011E5BA010CF56D8211B6
Compose for Elasticsearch for IBM Cloud:
https://www.ibm.com/software/reports/compatibility/clarityreports/report/html/softwareReqsForProduct?deliverableId=61B5FB20350E11E7AF4D782C571014EC
Compose for etcd for IBM Cloud:
https://www.ibm.com/software/reports/compatibility/clarityreports/report/html/softwareReqsForProduct?deliverableId=1CA0AB50351011E7AF4D782C571014EC
Compose for JanusGraph for IBM Cloud:
https://www.ibm.com/software/reports/compatibility/clarityreports/report/html/softwareReqsForProduct?deliverableId=240439C03A7911E7AF4D782C571014EC
Compose for MySQL for IBM Cloud:
https://www.ibm.com/software/reports/compatibility/clarityreports/report/html/softwareReqsForProduct?deliverableId=03021100351211E7AF4D782C571014EC
Compose for PostgreSQL for IBM Cloud:
https://www.ibm.com/software/reports/compatibility/clarityreports/report/html/softwareReqsForProduct?deliverableId=6986A180350C11E7AF4D782C571014EC
Compose for RabbitMQ for IBM Cloud:
https://www.ibm.com/software/reports/compatibility/clarityreports/report/html/softwareReqsForProduct?deliverableId=85FBCCB0351011E7AF4D782C571014EC
Compose for Redis for IBM Cloud:
https://www.ibm.com/software/reports/compatibility/clarityreports/report/html/softwareReqsForProduct?deliverableId=7F4198D034E511E7AF4D782C571014EC
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Compose for Rethink for IBM Cloud:
https://www.ibm.com/software/reports/compatibility/clarityreports/report/html/softwareReqsForProduct?deliverableId=F121ADE0350E11E7AF4D782C571014EC
Compose for Scylla for IBM Cloud:
https://www.ibm.com/software/reports/compatibility/clarityreports/report/html/softwareReqsForProduct?deliverableId=24819E00351111E7AF4D782C571014EC

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.

3.1.1

Vysvětlení SLA
Mimo Popisu služby IBM Cloud Service jsou definice Odstávky specifické pro tuto službu Cloud Service
následující:
Odstávka je počet minut, během kterých požadavek na připojení k instanci databáze selhal v časových
minutách.

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 zpoplatnění:

4.2

●

Gigabajt (GB) je 2 na třicátou bajtů dat zpracovaných, analyzovaných, použitých, uložených nebo
nakonfigurovaných ve službách Cloud Services.

●

Instance je každý přístup ke specifické konfiguraci služeb Cloud Services.

●

Přenesený megabajt (MB) je každý MB (2 na dvacátou bajtů) dat přenesených do/ze služeb Cloud
Services.

Poplatky za neúplný měsíc
Každý Gigabajt, Dvě stě padesát šest megabajtů za měsíc a Instance se fakturují měsíčně.
Nasazení/užívání za neúplný měsíc bude vyúčtováno poměrným dílem.
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