Další popis služby IBM Cloud Service
IBM Cloud Internet Services
S výjimkou uvedenou níže se uplatní podmínky Popisu služby IBM Cloud Service.

1.

Cloud Service

1.1

Nabídky
Zákazník si může vybrat z následujících dostupných nabídek.

1.1.1

IBM Cloud Internet Services
IBM Cloud Internet Services s Cloudflare je síťová služba, která zajišťuje spolehlivost, výkon a
bezpečnost pro internetové aplikace, weby a služby.
Zahrnuje následující funkce:

2.

●

DDoS Protection: Přizpůsobitelná, snadno použitelná a vysoce výkonná ochrana proti útokům typu
DDoS pro řešení náročných situací souvisejících s dostupností.

●

Web Application Firewall (WAF): Několikavrstvý obranný mechanizmus na ochranu dat proti dobře
zorganizovaným útočníkům a škodlivým botům s využitím brány firewall pro webové aplikace.

●

SSL/TLS Encryption: Bezpečný přenos dat s nejnovějšími standardy šifrování.

●

Domain Name Server (DNS): Rychlé rozpoznání názvů hostitelů a jejich přiřazení odpovídajícím IP
adresám nebo aliasům.

●

Global Load Balancer (GLB): Snížení latence a zvýšení dostupnosti díky směrování provozu napříč
servery dle jejich dostupnosti a funkčnosti.

●

Caching: Poskytuje návštěvníkům přístup na bázi lokalit, redukuje latenci, zlepšuje výkon a
dolaďuje chování webu pomocí pravidel pro stránky.

●

Následující schopnosti jsou dostupné pouze v Podnikových plánech:
●

Omezení rychlosti: konfigurace a správa prahových hodnot provozu a definování odezvy.

●

Inteligentní směrování: optimalizuje provoz mezi koncovým zařízením a výchozí pozicí.

Datové listy ochrany a zpracování údajů
Datové listy platné pro tuto službu a podmínky této části upravují podrobnosti a podmínky, včetně
povinností Zákazníka, v souvislosti s využíváním této služby. Na tuto službu se vztahují následující
Datové listy:
Cloud Internet Services Standard Plan:
https://www.ibm.com/software/reports/compatibility/clarityreports/report/html/softwareReqsForProduct?deliverableId=96F33800D58811E7AD0EC24C9513D95F
Cloud Internet Services Enterprise Usage Plan:
https://www.ibm.com/software/reports/compatibility/clarityreports/report/html/softwareReqsForProduct?deliverableId=27AA5390ABBE11E88D9B8E4D052A88CE
Cloud Internet Services Enterprise Package Plan:
https://www.ibm.com/software/reports/compatibility/clarityreports/report/html/softwareReqsForProduct?deliverableId=F4A86520ABBF11E88D9B8E4D052A88CE

3.

Úrovně služby a Technická podpora

3.1

Dohoda o úrovni služeb
Na tuto službu se vztahuje dohoda o úrovni služeb upravená v základním popisu služby IBM Cloud
Service.
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3.2

Technická podpora
Na tuto službu se vztahují podmínky podpory stanovené v základním popisu služby IBM Cloud Service.

4.

Poplatky

4.1

Metriky poplatků
Na tuto službu Cloud Service se uplatní následující metriky poplatků:

4.2

●

Položka – Položka je výskyt konkrétní položky, která je zpracována a řízena službou Cloud Service
a vztahuje se k použití služby Cloud Service, jak je popsáno v popisu služby Cloud Service.
Zákazníkovi bude naúčtován počet Položek za fakturační období. Položky ve službách Cloud
Internet Services jsou Domény, dotazy na DNS a požadavky HTTP.

●

Gigabajt je dvě na třicátou bajtů. Zákazníkovi budou naúčtovány všechny zcela nebo částečně
analyzované, využité, uložené nebo konfigurované gigabajty v rámci služby Cloud Service v
průběhu každého měsíce ve fakturačním období. Zákazníkovi bude naúčtován celkový počet
gigabajtů chráněného provozu ve vztahu k internetu, který služba Cloud Service využije.

●

Instance je přístup ke specifické konfiguraci služby Cloud Service.

Poplatky za neúplný měsíc
Každá doména se fakturuje měsíčně. Nasazení/užívání za neúplný měsíc bude vyúčtováno poměrným
dílem.
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