Dodatkowy Opis Usługi Przetwarzania w Chmurze IBM
IBM Cloud Internet Services
O ile w dalszej części niniejszego dokumentu nie określono inaczej, zastosowanie mają warunki Opisu Usługi dla
platformy IBM Cloud.

1.

Usługa Przetwarzania w Chmurze

1.1

Produkty oferowane
Klient może dokonać wyboru spośród następujących produktów oferowanych:

1.1.1

IBM Cloud Internet Services
Usługa IBM Cloud Internet Services, wykorzystująca technologie Cloudflare, to usługa sieciowa
zapewniająca niezawodność, wydajność i bezpieczeństwo aplikacji, serwisów WWW i usług połączonych
z Internetem.
Usługa ta obejmuje następujące możliwości:

2.

●

Ochrona przed DDoS: skalowalna, łatwa w obsłudze i bardzo wydajna ochrona przed atakami
DDoS, pomagająca sprostać wyzwaniom związanym z dostępnością.

●

Firewall aplikacji WWW (WAF): warstwowa ochrona danych przed zaawansowanymi atakami i
szkodliwymi botami za pomocą firewalla aplikacji WWW.

●

Szyfrowanie SSL/TLS: zabezpieczenie przesyłania danych za pomocą najnowszych standardów
szyfrowania.

●

Serwer nazw domen (DNS): szybkie przyporządkowywanie nazw hostów do ich adresów IP lub
aliasów.

●

Globalny system równoważenia obciążenia (GLB): zmniejszenie opóźnień i zwiększenie
dostępności poprzez przekierowywanie ruchu do różnych serwerów na podstawie ich dostępności i
poprawności działania.

●

Buforowanie: zapewnienie odwiedzającym dostępu opartego na lokalizacji, usunięcie opóźnień oraz
doskonalenie działania serwisu WWW dzięki regułom dotyczącym stron.

●

Następujące możliwości są dostępne tylko w planach Enterprise:
●

Określenie limitów dla wskaźników: skonfigurowanie wartości progowych dla transmisji
danych i zdefiniowanie odpowiedzi.

●

Inteligentny routing: optymalizacja transmisji danych od brzegu sieci po punkt początkowy.

Specyfikacje techniczne dotyczące przetwarzania i ochrony danych
Warunki i szczegółowe zasady korzystania z tej usługi, w tym obowiązki Klienta, reguluje dotycząca jej
Specyfikacja Techniczna oraz postanowienia niniejszego paragrafu. Do niniejszej usługi mają
zastosowanie następujące Specyfikacje Techniczne:
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
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3.

Poziomy Usług i wsparcie techniczne

3.1

Umowa dotycząca Poziomu Usług
Do niniejszej usługi ma zastosowanie Umowa dotycząca Poziomu Usług określona w opisie podstawowej
Usługi Przetwarzania w Chmurze IBM.

3.2

Wsparcie techniczne
Do niniejszej usługi mają zastosowanie warunki wsparcia technicznego określone w opisie podstawowej
Usługi Przetwarzania w Chmurze IBM.

4.

Opłaty

4.1

Opłaty rozliczeniowe
Przy sprzedaży niniejszej Usługi Przetwarzania w Chmurze wysokość opłat rozliczeniowych jest ustalana
na podstawie jednej z następujących miar:

4.2

●

Element oznacza wystąpienie dowolnego elementu, który jest przetwarzany lub zarządzany przez
Usługę Przetwarzania w Chmurze bądź jest związany z jej używaniem, zgodnie z opisem Usługi
Przetwarzania w Chmurze. Opłata jest naliczana według liczby Elementów w okresie fakturowania.
W przypadku usług Cloud Internet Services Elementami są Domeny, zapytania DNS i żądania
HTTP(s).

●

Gigabajt to 2 do 30. potęgi bajtów. Opłata jest naliczana za każdy pełny lub rozpoczęty Gigabajt
przeanalizowany, wykorzystany, zapisany lub skonfigurowany w ramach Usługi Przetwarzania w
Chmurze w każdym miesiącu w okresie fakturowania. Opłata jest naliczana za łączną liczbę
Gigabajtów Chronionej Transmisji Danych na styku z Internetem, wykorzystywaną przez Usługę
Przetwarzania w Chmurze.

●

Instancja oznacza dostęp do konkretnej konfiguracji Usługi Przetwarzania w Chmurze.

Opłaty za niepełne miesiące
Każda domena jest rozliczana w okresach miesięcznych, a użycie lub wdrożenie usługi w niepełnym
miesiącu będzie podlegać opłacie naliczonej proporcjonalnie.
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