Dodatni opis storitve IBM Cloud
IBM Cloud Hyper Protect DBaaS – Beta
Razen kot je določeno spodaj, veljajo določila opisa storitve IBM Cloud.

1.

Storitev v oblaku
IBM zagotavlja Hyper Protect DBaaS za upravljanje različnih vrst zbirk dokumentov (MongoDB Enterprise
Edition in PostGreSQL za Beta) v izredno varni, popolnoma upravljani storitvi baze podatkov. Storitev se
izvaja v LinuxONE v IBM-ovem oblaku in zagotavlja varno, izolirano računalniško okolje, ki je idealno za
delovne obremenitve z zaupnimi podatki. Zagotavlja prilagodljivo in razširljivo platformo, ki končnim
uporabnikom omogoča preskrbo in upravljanje z bazo podatkov po njihovi izbiri na platformah IBM Z in
LinuxONE.

2.

Podatkovni listi za obdelavo in varstvo podatkov
Na podatkovnem listu, ki se uporablja za to storitev, in v določbah v tem razdelku so opisane podrobnosti
in določbe, vključno z naročnikovimi odgovornostmi, ki so povezane z uporabo te storitve. Za to storitev
se uporablja(jo) naslednji podatkovni list(i):
https://www.ibm.com/software/reports/compatibility/clarityreports/report/html/softwareReqsForProduct?deliverableId=3ECAD0F0115D11E8BE1A0F0F1F3F9A88#

3.

Ravni storitve in tehnična podpora

3.1

Pogodba o ravni storitev
Za to storitev velja pogodba o ravni storitev, ki je določena v osnovnem IBM-ovem opisu storitev v oblaku.

3.2

Tehnična podpora
Za to storitev veljajo določila o podpori, ki so določena v osnovnem IBM-ovem opisu storitev v oblaku.

4.

Stroški

4.1

Metrike zaračunavanja
Metrike zaračunavanja za storitev v oblaku so podane v transakcijskem dokumentu.
Za to storitev v oblaku se uporabljajo naslednje metrike zaračunavanja:
●

5.

Storitev Hyper Protect DBaaS Beta je brezplačna.

Dodatna določila
Za pogodbe o storitvi v oblaku (ali enakovredne osnovne sporazume), podpisane pred 1. januarjem 2019,
veljajo pogoji, ki so na voljo na https://www.ibm.com/acs.

5.1

Podporna programska oprema
Storitve v oblaku vključujejo naslednjo podporno programsko opremo:
●

5.2

Z orodjem IBM Cloud CLI je treba prenesti vtičnik vmesnika ukazne vrstice.

Omejitve
Gruče Hyper Protect DBaaS Beta MongoDB se zagotavlja samo za namene ocenjevanja potrditve
zasnove in se jih ne sme uporabljati za namene razvoja, v produkciji ali produkcijskem okolju. Gruče
PostgresSQL se sme izvajati v produkciji.
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