Dodatni opis storitve IBM Cloud
IBM AI OpenScale
Razen kot je določeno spodaj, veljajo določila opisa storitve IBM Cloud.

1.

Storitve v oblaku

1.1

Ponudbe
Naročnik lahko izbira med naslednjimi razpoložljivimi ponudbami.

1.1.1

IBM AI OpenScale
Storitev IBM AI OpenScale zagotavlja operacije in izvajalno okolje na ravni podjetij, ki podjetjem omogoča
uresničevanje vrednosti AI. Zagotavlja zmogljivosti, ki omogočajo IT operacijam in liniji poslovnih
uporabnikov, da integrirajo modele AI v poslovne aplikacije, skupaj z zahtevami podjetja, kot so
ugotavljanje pristranskosti in razlaga za izvajanje modelov AI

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=DA168900911911E8A5E6A380334DFF95

3.

Ravni storitve in tehnična podpora

3.1

Pogodba o ravni storitve
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.

●

Primerek je vsak dostop do določene konfiguracije storitev v oblaku.

●

Postavka je primer določene postavke, ki jo upravlja ali obdela storitev v oblaku oz. je povezana z
uporabo storitev v oblaku.

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

5.1

Povratne informacije
Naročnik lahko predlaga, da IBM izboljša storitev IBM Watson (Povratne informacije). Naročnik ni
obvezan k podajanju povratnih informacij in IBM lahko prosto uporablja vse povratne informacije, ki jih
poda naročnik.
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6.

Prevladujoče določbe

6.1

Uporaba podatkov
Naslednje prevlada pri morebitnih nasprotnih določbah v razdelku o vsebini in varstvu podatkov osnovnih
pogojev storitve v oblaku med pogodbenima strankama. IBM ne bo uporabil ali razkril rezultatov, ki
izhajajo iz naročnikove uporabe storitev v oblaku, in so edinstveni za naročnikovo vsebino (Vpogledi)
oziroma kako drugače omogočajo razpoznavo naročnika. Kljub temu IBM kot del storitve v oblaku
uporablja vsebino in druge informacije (razen vpogledov), ki izhajajo iz vsebine v času zagotavljanja
storitve v oblaku za raziskovanje, preizkušanje in ponujanje razvoja, povezanega s storitvijo v oblaku.

6.1.1

Konfiguracija ponudbe
Naročnik lahko IBM-u naroči, naj njegove vsebine ne uporablja za namene, opisane v razdelku "Uporaba
podatkov", s pomočjo namenskih kontrolnikov v skrbniškem okolju grafičnega uporabniškega vmesnika
storitve v oblaku za konfiguriranje storitve v oblaku. Če naročnik z namenskimi kontrolniki v skrbniškem
okolju grafičnega uporabniškega vmesnika storitve v oblaku IBM-u naroči, naj ne uporablja njegove
vsebine, bo IBM upošteval takšno navodilo pri prihodnji preskrbi storitve v oblaku in ne bo uporabil
naročnikove vsebine, povezane s to predložitvijo, razen če pooblastila v opisu storitve IBM Cloud Service
ne določajo drugače.
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