„IBM Cloud“ papildomas paslaugos aprašas
„IBM Cloud Internet Services“
Išskyrus, kaip nurodyta toliau, taikomos „IBM Cloud“ Paslaugos aprašo sąlygos.

1.

„Cloud Service“

1.1

Pasiūlymai
Klientas gali rinktis iš toliau nurodytų galimų pasiūlymų.

1.1.1

„IBM Cloud Internet Services“
„IBM Cloud Internet Services“, naudojančios „Cloudflare“, yra tinklo paslaugos, užtikrinančios interneto
taikomųjų programų, svetainių ir paslaugų patikimumą, veikimą ir saugą.
Jos apima šias funkcines galimybes:

2.

●

DDoS apsauga: lanksti, lengvai naudojama ir didelio našumo DDoS apsauga, padedanti išspręsti
pasiekiamumo iššūkius.

●

Žiniatinklio programos užkarda: kelių lygių apsauga, padedanti apsaugoti duomenis nuo išmanių
įsibrovėlių ir kenkėjiškų robotų, naudodama Žiniatinklio programos užkardą (WAF).

●

SSL/TLS šifravimas: naujausius šifravimo standartus atitinkantis saugus duomenų perdavimas.

●

Domenų vardų serveris (DNS): greitas pagrindinių kompiuterių vardų ir jų atitinkamų IP adresų ar
pseudonimų nustatymas.

●

Globalios apkrovos balansavimo priemonė (GLB): mažina delsą ir didina pasiekiamumą,
nukreipdama srautą serveriuose pagal jų pasiekiamumą ir paslaugos būseną.

●

Kaupimas talpykloje: lankytojams suteikiama vieta pagrįsta prieiga, pašalinant delsą, pagerinant
našumą ir suderinant svetainės elgseną su puslapių taisyklėmis.

●

Šios galimybės pasiekiamos tik Įmonės planuose:
●

Intensyvumo ribojimas: srautų slenksčių konfigūravimas, valdymas ir atsakymų apibrėžimas.

●

Išmanusis nukreipimas: srauto optimizavimas iš „Edge“ į „Origin“.

Duomenų tvarkymo ir apsaugos duomenų lapai
Šiai paslaugai skirtame Duomenų lape ir šiame skyriuje nurodytose sąlygose pateikta išsami informacija ir
sąlygos, įskaitant Kliento įsipareigojimus dėl šios paslaugos naudojimo. Šiai paslaugai taikomas (-i) toliau
pateiktas (-i) Duomenų lapas (-ai):
„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.

Paslaugos lygiai ir techninis palaikymas

3.1

Paslaugos lygio sutartis
Paslaugų lygio sutartis, pateikta pagrindiniame „IBM Cloud Service“ apraše, taikoma šiai paslaugai.

3.2

Techninė pagalba
Palaikymo sąlygos, pateiktos pagrindiniame „IBM Cloud Service“ apraše, taikomos šiai paslaugai.
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4.

Mokesčiai

4.1

Mokesčio apskaičiavimas
Šiai „Cloud Service“ taikomas toliau aprašytas mokesčio apskaičiavimas.

4.2

●

Elementas yra konkretaus elemento, kurį „Cloud Service“ apdoroja ar valdo arba kuris susijęs su
„Cloud Service“ naudojimu, atvejis, kaip aprašyta „Cloud Service“ apraše. Mokestis Klientui
taikomas už sąskaitos išrašymo laikotarpiu turimų Įvykių skaičių. Elementai Debesies internetinėse
paslaugose yra Domenai, DNS ir HTTP užklausos.

●

Gigabaitas yra 2, pakelta trisdešimtuoju laipsniu, baitų. Mokestis Klientui taikomas už kiekvieną
mėnesį sąskaitos išrašymo laikotarpiu „Cloud Service“ išanalizuotą, panaudotą, saugotą arba
konfigūruotą kiekvieną visą arba dalinį Gigabaitą.Mokestis Klientui bus taikomas už bendrą
internetinį apsaugotą srautą, kurį naudoja „Cloud Service“, Gigabaitų skaičių.

●

Egzempliorius yra prieiga prie konkrečios „Cloud Service“ konfigūracijos.

Daliniai mėnesiniai mokesčiai
Sąskaitos kas mėnesį išrašomos už kiekvieną domeną. Jei diegiama / naudojama ne visą mėnesį,
mokestis skaičiuojamas proporcingai.
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