Uraian Layanan Tambahan IBM Cloud
IBM Watson Studio Paygo
Kecuali sebagaimana yang tercantum di bawah, syarat-syarat Uraian Layanan IBM Cloud adalah yang berlaku.

1.

Layanan Cloud

1.1

Tawaran
Klien dapat memilih dari tawaran berikut yang tersedia.

1.1.1

IBM Watson Studio Paygo
Layanan Cloud ini merupakan lingkungan pengembangan terintegrasi yang menawarkan kumpulan
peralatan dan kemampuan yang dirancang untuk membantu ahli data meningkatkan produktivitas
mereka.
Layanan Cloud ini memungkinkan Klien untuk menganalisis data menggunakan RStudio, notebook
Jupyter, SPSS Modeler, Data Refinery dan alat-alat lain dalam lingkungan yang kolaboratif dan
terkonfigurasi.
RStudio diintegrasikan dalam tawaran dan memberikan lingkungan pengembangan untuk bekerja
dengan R.
Layanan Cloud ini:

2.

●

menyediakan notebook Jupyter yang merupakan lingkungan berbasis web untuk komputasi
interaktif. Klien dapat menjalankan bagian kecil kode yang memproses data, dan kemudian
menampilkan hasil komputasi tersebut di dalam notebook;

●

mencakup Proyek yang memungkinkan Klien untuk mengorientasikan tim kolaborator di antara
sekumpulan notebook, kumpulan data, artikel, model, dan arus kerja analisis;

●

memberikan kemampuan untuk membuat Proyek yang mencakup kemampuan pelaksanaan aliran
data bersama dengan pembuatan sampel dan pembuatan profil;

●

mencakup Decision Optimization sebagai suatu kemampuan, bagi pengguna, untuk menulis model,
menggunakan API docplex dalam Jupyter Notebooks, atau menggunakan antarmuka grafis, untuk
membuat atau mengimpor model yang telah ada. Model yang didukung adalah model LP/MIP,
model CPO, model OPL, atau model Phyton. Mesin Pengoptimal CPLEX dan CP tersemat dalam
Watson Studio.

Lembar Data Perlindungan dan Pemrosesan Data
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=95E9BEA0B35711E7A9EB066095601ABB

3.

Tingkat Layanan dan Dukungan Teknis

3.1

Perjanjian Tingkat Layanan
Perjanjian tingkat layanan yang ditetapkan dalam Uraian Layanan Cloud IBM dasar berlaku untuk
layanan ini.

3.2

Dukungan Teknis
Syarat-syarat dukungan yang ditetapkan dalam Uraian Layanan Cloud IBM dasar berlaku untuk layanan
ini.
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4.

Biaya

4.1

Metrik Biaya
Metrik(-metrik) biaya untuk Layanan Cloud ditetapkan dalam Dokumen Transaksi.
Metrik biaya berikut berlaku untuk Layanan Cloud ini:
a.

Pengguna yang Sah adalah pengguna yang unik yang diizinkan untuk mengakses Layanan Cloud
dengan cara apa pun secara langsung atau tidak langsung (sebagai contoh, melalui program,
perangkat atau server aplikasi multipleks) melalui sarana apa pun.

b.

Mesin Virtual (Instance) adalah setiap akses pada konfigurasi spesifik pada Layanan Cloud.

c.

Unit-Jam Kapasitas adalah jam penggunaan tipe kapasitas Layanan Cloud terpilih yang akan
dikalikan dengan jumlah tertentu atas unit kapasitas yang diperlukan untuk tipe kapasitas tersebut.
Untuk tujuan Layanan Cloud ini, biaya minimum 0,16 Unit Jam Kapasitas akan berlaku setiap kali
Jenis Kapasitas dimulai.

5.

Syarat-syarat Tambahan
Untuk Perjanjian Layanan Cloud (atau perjanjian cloud dasar yang setara) yang ditandatangani sebelum
tanggal 1 Januari 2019, syarat-syarat yang tersedia di https://www.ibm.com/acs adalah yang berlaku.

5.1

Notebook yang dibuat secara otomatis
Notebook yang dibuat secara otomatis tunduk pada Perjanjian Lisensi Internasional untuk Program yang
Tidak Dijamin (atau yang setara) dan dokumen Informasi Lisensi untuk Watson Studio Auto-generated
Notebook ("Syarat-Syarat Lisensi"), perjanjian tersebut terdapat di tautan di bawah ini. Secara khusus,
klausul Komponen Sumber dan Materi Sampel yang disertakan dalam dokumen Informasi Lisensi untuk
Watson Studio Auto-generated Notebook berlaku untuk notebook yang dibuat secara otomatis. Dengan
mengunduh, menyalin, mengakses, atau menggunakan materi ini, Anda setuju dengan Syarat-Syarat
Lisensi.
http://www14.software.ibm.com/cgi-bin/weblap/lap.pl?li_formnum=L-AMCUBHU2B7&title=IBM%20Watson%20Studio%20Auto-generated%20Notebook%20V2.1

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.
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