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

1.

„Cloud Service“

1.1

Pasiūlymai
Klientas gali rinktis iš toliau nurodytų galimų pasiūlymų.

1.1.1

„IBM Compose“
„IBM Compose“ yra valdomas duomenų bazės kaip paslaugos („DBaaS“) platforma, teikianti užbaigtą,
gamybai paruoštą konfigūraciją, apjungiančią galingus duomenų teikimo, dydžio keitimo, jungimo ir
atsarginių kopijų kūrimo įrankius. „IBM Compose“ palaiko įvairias „DBaaS“ paslaugas, kurios leidžia
programuotojams greitai ir taupiai kurti bei plėtoti žiniatinklio ir mobiliąsias programas nepatiriant
papildomų išlaidų, rizikos ir duomenų bazės veikimo trikdžių.

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):
„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.

Paslaugos lygiai ir techninis palaikymas

3.1

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

3.1.1

SLA išaiškinimas
Papildomai prie „IBM Cloud Service“ aprašo šiai „Cloud Service“ taikomas toks Prastovos apibrėžimas:
Prastova – tai bendras sukauptas minučių skaičius, kai kiekviena per minutę pateikta duomenų bazės
egzemplioriaus ryšio užklausa yra nesėkminga.

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.
●
Gigabaitas (GB) – tai 2 pakelta trisdešimtuoju laipsniu baitų duomenų, kurie yra apdorojami,
analizuojami, naudojami, saugomi arba konfigūruojami „Cloud Services“.
●
Egzempliorius yra kiekviena prieiga prie konkrečios „Cloud Services“ konfigūracijos.
●
Perduotas megabaitas (MB) yra kiekvienas MB (2 pakelta dvidešimtuoju laipsniu baitų) duomenų,
perduotų iš „Cloud Services“ arba į „Cloud Services“.

4.2

Daliniai mėnesiniai mokesčiai
Už kiekvieną Gigabaitą, du šimtus penkiasdešimt šešis megabaitus per mėnesį ir Egzempliorių sąskaita
išrašoma kas mėnesį. Jei diegiama / naudojama ne visą mėnesį, mokestis skaičiuojamas proporcingai.
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