Další popis služby IBM Cloud Service
IBM AI OpenScale
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 AI OpenScale
IBM AI OpenScale poskytuje podnikové operace a běhové prostředí umožňující podnikům realizovat
hodnotu z AI. Poskytuje funkce, které umožňují IT operacím a obchodně orientovaným uživatelům
integrovat modely AI do podnikových aplikací společně s podnikovými požadavky, např. detekci vlivů
(posunů) a vysvětlitelnost pro spuštěné modely AI.

2.

Datové listy ochrany a zpracování údajů
Datový list platný pro tuto službu a podmínky této části upravuje podrobnosti a podmínky, včetně
povinností Zákazníka, v souvislosti s využíváním této služby. Na tuto službu se vztahují následující
Datové listy:
https://www.ibm.com/software/reports/compatibility/clarityreports/report/html/softwareReqsForProduct?deliverableId=DA168900911911E8A5E6A380334DFF95

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.

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
Metriky poplatků za službu Cloud Service jsou uvedeny v Transakčním dokumentu.
Na tuto službu Cloud Service se uplatní následující metriky poplatků:

5.

●

Instance je každý přístup ke specifické konfiguraci služeb Cloud Services.

●

Položka je výskyt specifické položky, která je spravována či zpracovávána službou Cloud Service
nebo souvisí s použitím služby Cloud Service.

Dodatečné podmínky
Na Smlouvy o službě Cloud Service (nebo ekvivalentní smlouvy o základním cloudu) uzavřené před 1.
lednem 2019 se vztahují podmínky dostupné na adrese https://www.ibm.com/acs.

5.1

Zpětná vazba
Zákazník může navrhnout, aby IBM rozšířila IBM Watson (Zpětná vazba). Zákazník nemá žádnou
povinnost Zpětnou vazbu poskytnout a IBM smí volně používat jakoukoliv Zpětnou vazbu poskytnutou
Zákazníkem.
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6.

Přednostní podmínky

6.1

Využití údajů
Dále uvedené má přednost v případě rozporu s částí Ochrana obsahu a údajů v Základních podmínkách
služby Cloud Service mezi stranami. IBM nepoužije ani nesdělí výsledky pocházející z používání služby
Cloud Service Zákazníkem, které jsou jedinečné vzhledem k Obsahu Zákazníka (Poznatky) nebo jinak
identifikují Zákazníka. Nicméně jako součást služby Cloud Service společnost IBM používá Obsah a další
informace (s výjimkou Poznatků), které vyplynou z Obsahu v průběhu poskytování služby Cloud Service,
pro výzkum, testování a vývoj nabídek souvisejících se službou Cloud Service.

6.1.1

Konfigurace nabídky
Zákazník může dát společnosti IBM pokyn, aby Obsah Zákazníka nepoužívala pro účely uvedené v
článku "Využití údajů", pomocí konfigurace služby Cloud Service prostřednictvím k tomu určených
ovládacích prvků v administrační oblasti grafického uživatelského rozhraní služby Cloud Service. Pokud
Zákazník používá určené ovládací prvky v administrační oblasti grafického uživatelského rozhraní služby
Cloud Service k tomu, aby dal IBM pokyn, aby Obsah Zákazníka nepoužívala, bude IBM tyto pokyny
dodržovat v rámci budoucího poskytování služby Cloud Service a nebude používat Obsah Zákazníka
související s tímto odesláním, pokud k tomu nebude mít oprávnění v souladu s Popisem služby IBM
Cloud Service.
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