Περιγραφή Πρόσθετης Υπηρεσίας IBM Cloud
IBM Cloud Hyper Protect DBaaS – Beta
Με την εξαίρεση των όσων προβλέπονται παρακάτω, ισχύουν οι όροι της Περιγραφής Υπηρεσιών του IBM Cloud.

1.

Υπηρεσία Cloud
Η IBM παρέχει το Hyper Protect DBaaS για τη διαχείριση διαφορετικών ειδών βάσεων δεδομένων
(MongoDB Enterprise Edition καιPostGreSQL for Beta) σε μια ασφαλή υπηρεσία βάσης δεδομένων υπό
τη διαχείριση της IBM. Η υπηρεσία εκτελείται στην πλατφόρμα LinuxONE στο IBM Cloud και παρέχει ένα
ασφαλές, απομονωμένο υπολογιστικό περιβάλλον που είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για την επεξεργασία
φορτίων εργασίας με ευαίσθητα δεδομένα. Παρέχει μια ευέλικτη και επεκτάσιμη πλατφόρμα που
επιτρέπει στους τελικούς χρήστες να εξυπηρετούν και να διαχειρίζονται τη βάση δεδομένων της επιλογής
τους στις πλατφόρμες IBM Z και LinuxONE.

2.

Φύλλα Δεδομένων για την Επεξεργασία και Προστασία Δεδομένων
Στο Φύλλο Δεδομένων που ισχύει για αυτή την υπηρεσία και στους όρους του παρόντος άρθρου
παρέχονται οι λεπτομέρειες και οι όροι, συμπεριλαμβανομένων των υποχρεώσεων του Πελάτη, που
διέπουν τη χρήση αυτής της υπηρεσίας. To (τα) ακόλουθο(-α) Φύλλο(-α) Δεδομένων διέπει(-ουν) αυτή
την υπηρεσία:
https://www.ibm.com/software/reports/compatibility/clarityreports/report/html/softwareReqsForProduct?deliverableId=3ECAD0F0115D11E8BE1A0F0F1F3F9A88#

3.

Επίπεδα Παροχής Υπηρεσιών και Τεχνική Υποστήριξη

3.1

Σύμβαση Επιπέδου Παροχής Υπηρεσιών
Αυτή η υπηρεσία διέπεται από τη σύμβαση επιπέδου παροχής υπηρεσιών που καθορίζεται στη βασική
Περιγραφή Υπηρεσιών Cloud της IBM.

3.2

Τεχνική Υποστήριξη
Αυτή η υπηρεσία διέπεται από τους όρους περί υποστήριξης που καθορίζονται στη βασική Περιγραφή
Υπηρεσιών Cloud της IBM.

4.

Χρεώσεις

4.1

Μετρικά Συστήματα Χρέωσης
Τα μετρικά συστήματα χρέωσης για την Υπηρεσία Cloud καθορίζονται στο Έγγραφο Συναλλαγής.
Χρησιμοποιούνται τα ακόλουθα μετρικά συστήματα χρέωσης για αυτή την Υπηρεσία Cloud:
●

5.

Η υπηρεσία Hyper Protect DBaaS Beta παρέχεται χωρίς χρέωση.

Πρόσθετοι Όροι
Για τις Συμβάσεις Υπηρεσιών Cloud (ή ισοδύναμες βασικές συμβάσεις cloud) που συνάφθηκαν πριν την
1η Ιανουαρίου 2019, ισχύουν οι όροι που αναφέρονται στον ιστότοπο https://www.ibm.com/acs.

5.1

Λογισμικό Ενεργοποίησης
Η Υπηρεσία Cloud περιέχει το ακόλουθο Λογισμικό Ενεργοποίησης:
●

5.2

Πρόσθετη λειτουργία (plugin) CLI που αποκτήθηκε με χρήση του εργαλείου IBM Cloud CLI

Περιορισμοί
Τα συμπλέγματα (clusters) Hyper Protect DBaaS Beta MongoDB παρέχονται για σκοπούς αξιολόγησης
λειτουργίας μόνο και δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν για σκοπούς ανάπτυξης ή παραγωγής ή σε ένα
περιβάλλον παραγωγής. Τα συμπλέγματα PostgresSQL μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε ένα
περιβάλλον παραγωγής.

i126-7954-04 (11/2018)

Σελίδα 1 από 2

Σημαντικό: Η παρούσα Περιγραφή Υπηρεσιών συντάχθηκε στην αγγλική γλώσσα. Μπορείτε να βρείτε και να
εκτυπώσετε αντίγραφο της παρούσας Περιγραφής Υπηρεσιών στην αγγλική από την εξής ιστοσελίδα:
http://www-03.ibm.com/software/sla/sladb.nsf/sla/saas
Η ελληνική μετάφραση παρέχεται μόνο για λόγους διευκόλυνσης. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ του
αγγλικού κειμένου και της ελληνικής του μετάφρασης, το αγγλικό κείμενο υπερισχύει. Εάν για οποιονδήποτε λόγο
δεν έχετε πρόσβαση στο αγγλικό κείμενο, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με τον τοπικό εκπρόσωπο της IBM
προκειμένου να σας το αποστείλουμε άμεσα.
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