Uraian Layanan Tambahan IBM Cloud
IBM Cloud Container Registry
Kecuali sebagaimana yang tercantum di bawah, syarat-syarat Uraian Layanan IBM Cloud berlaku.

1.

Uraian Layanan Cloud
IBM Cloud Container Registry memberikan registri pribadi yang diselenggarakan (hosted) yang
memastikan bahwa akses aman dan dapat diaudit. Klien dapat dengan aman menyimpan dan
membagikan gambar Docker di seluruh organisasinya, memungkinkan pengguna untuk mendorong dan
menarik kontainer di lokasi dan di luar lokasi. Klien akan dikenai biaya untuk penarikan gambar (dan
bukan pendorongan gambar).
IBM Cloud Container Registry juga mencakup kemampuan Penasihat Kerentanan (Vulnerability Advisor "VA") yang memberikan introspeksi keamanan dan kepatuhan pada setiap lapisan di setiap gambar
dalam registri pribadi pengguna yang diselenggarakan (hosted). VA memindai paket yang rentan dan
pengaturan konfigurasi keamanan, konfigurasi keamanan yang salah dalam aplikasi yang umum, deteksi
malware, dan kontrol administratif terkait gambar mana yang dapat disebarkan berdasarkan kerentanan.

2.

Perlindungan Konten dan Data
Lembar Data mungkin hanya tersedia dalam bahasa Inggris dan tidak tersedia dalam bahasa setempat.
Meskipun terdapat praktik hukum atau kebiasaan setempat apa pun, para pihak menyetujui bahwa
mereka memahami bahasa Inggris dan bahasa ini adalah bahasa yang sesuai untuk akuisisi dan
penggunaan Layanan Cloud. Lembar Data yang berlaku untuk layanan ini dan syarat-syarat yang
tertuang di pasal ini memberikan perincian dan syarat-syarat, termasuk tanggung jawab Klien, seputar
penggunaan layanan ini. Lembar(-lembar) Data berikut berlaku untuk layanan ini.
https://www.ibm.com/software/reports/compatibility/clarityreports/report/html/softwareReqsForProduct?deliverableId=69B04E20E24D11E69CCD7F0385C6524D

3.

Informasi Penagihan dan Kepemilikan

3.1

Metrik Biaya
Layanan Cloud ditawarkan sesuai dengan metrik(-metrik) biaya berikut ini:
Gigabita yang Ditransmisikan – Gigabita adalah bita 2 pangkat 30. Klien akan dikenai biaya untuk
setiap seluruh atau sebagian Gigabita data yang ditransmisikan ke dan dari Layanan Cloud selama
periode penagihan.
Gigabita-Bulanan – Gigabita adalah bita 2 pangkat 30. Klien akan dikenai biaya untuk jumlah Gigabita
yang dianalisis, digunakan, disimpan, atau dikonfigurasikan dalam Layanan Cloud selama setiap bulan
selama periode penagihan yang dibulatkan hingga Gigabita berikutnya.

4.

Perangkat Lunak yang Diaktifkan
IBM Cloud Container Registry mencakup ekstensi cli (cr/container-registry) IBM Cloud (bx/bluemix).

This document is made in the English and Indonesian languages. To the extent permitted by the prevailing law,
the English language of this document will prevail in the case of any inconsistencies or differences of
interpretation with the Indonesian language text of this document.
Dokumen ini dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Sepanjang diperbolehkan oleh hukum yang
berlaku, dalam hal terdapat ketidaksesuaian atau perbedaan penafsiran dengan teks bahasa Indonesia dari
dokumen ini, maka teks dalam bahasa Inggris yang akan berlaku.

i126-7670-03 (11/2017)

Halaman 1 dari 1

