Περιγραφή Πρόσθετης Υπηρεσίας IBM Cloud
IBM Cloud Virtual Private Cloud
Με την εξαίρεση των όσων προβλέπονται παρακάτω, ισχύουν οι όροι της Περιγραφής Υπηρεσιών του IBM Cloud.

1.

Υπηρεσία Cloud
Το IBM Cloud Virtual Private Cloud (VPC) επιτρέπει στους Πελάτες να δημιουργήσουν ένα πλήρως
προσαρμόσιμο, βασιζόμενο σε λογισμικό εικονικό δίκτυο που λειτουργεί απομονωμένο στο δημόσιο cloud
της ΙΒΜ. Το IBM Cloud VPC παρέχει προσαρμοσμένες τοπολογίες δικτόυ, ευέλικτα μεγέθη υποδικτύων
και ενισχυμένη ασφάλεια.
Η υπηρεσία περιλαμβάνει, ενδεικτικά, τις ακόλουθες δυνατότητες:
●

Ευέλικτες τοπολογίες δικτύου και μεγέθη υποδικτύων και δυνατότητα χρήσης ιδιωτικών
διευθύνσεων IP του Πελάτη

●

Δημόσια Πύλη (Public Gateway) ή κινητή (floating) διεύθυνση IP για την πρόσβαση στο Internet

●

Λίστες Ελέγχου Πρόσβασης (ACL) και Ομάδες Ασφάλειας για τον έλεγχο των ροών δεδομένων σε
επίπεδο υποδικτύου ή περιπτώσεις χρήσης εικονικών εξυπηρετητών.

Εικονικοί Εξυπηρετητές που εκτελούν τα δικά τους φορτία εργασίας και έχουν τους δικούς τους
αποθηκευτικούς τόμους για την αποθήκευση των δεδομένων τους.

2.

Φύλλα Δεδομένων για την Επεξεργασία και Προστασία Δεδομένων
Στο Φύλλο Δεδομένων που ισχύει για αυτή την υπηρεσία και στους όρους του παρόντος άρθρου
παρέχονται οι λεπτομέρειες και οι όροι, συμπεριλαμβανομένων των υποχρεώσεων του Πελάτη, που
διέπουν τη χρήση αυτής της υπηρεσίας. To (τα) ακόλουθο(-α) Φύλλο(-α) Δεδομένων διέπει(-ουν) αυτή
την υπηρεσία:
https://www.ibm.com/software/reports/compatibility/clarityreports/report/html/softwareReqsForProduct?deliverableId= 9F860BCBDB211E7A229E0F52AF6E722

3.

Επίπεδα Παροχής Υπηρεσιών και Τεχνική Υποστήριξη

3.1

Σύμβαση Επιπέδου Παροχής Υπηρεσιών
Αυτή η υπηρεσία διέπεται από τη σύμβαση επιπέδου παροχής υπηρεσιών (SLA) που καθορίζεται στη
βασική Περιγραφή Υπηρεσιών Cloud της IBM.

3.2

Τεχνική Υποστήριξη
Αυτή η υπηρεσία διέπεται από τους όρους περί υποστήριξης που καθορίζονται στη βασική Περιγραφή
Υπηρεσιών Cloud της IBM.

4.

Χρεώσεις

4.1

Μετρικά Συστήματα Χρέωσης
Τα μετρικά συστήματα χρέωσης για την Υπηρεσία Cloud καθορίζονται στο Έγγραφο Συναλλαγής.
Χρησιμοποιούνται τα ακόλουθα μετρικά συστήματα χρέωσης για αυτή την Υπηρεσία Cloud:
●

Μεταδιδόμενο Gigabyte (GB) (Gigabyte Transmitted) είναι κάθε GB (2 στη 30η δύναμη bytes)
δεδομένων που μεταδίδεται προς και από τις Υπηρεσίες Cloud.

●

Μεταδιδόμενο Εξερχόμενο Gigabyte (GB) (Gigabyte Transmitted Outbound) είναι κάθε GB (2 στη
30η δύναμη bytes) δεδομένων που μεταδίδεται από τις Υπηρεσίες Cloud. Για το σκοπό αυτής της
Υπηρεσίας Cloud, τα Μεταδιδόμενα Εξερχόμενα Δεδομένα του Virtual Private Cloud τα Gigabytes
δεδομένων που μεταδίδονται από το Virtual Private Cloud προς τα έξω.

●

Στοιχείο (Item) είναι μια εμφάνιση ενός συγκεκριμένου αντικειμένου που βρίσκεται υπό τη διαχείριση
ή επεξεργασία της Υπηρεσίας Cloud ή σχετίζεται με τη χρήση της Υπηρεσίας Cloud.

●

Περίπτωση Χρήσης ανά Ώρα (Instance-Hour) είναι η πρόσβαση σε μια συγκεκριμένη
παραμετροποίηση της Υπηρεσίας Cloud. Ο Πελάτης θα χρεώνεται για κάθε ολόκληρη ώρα ή τμήμα
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ώρας κάθε Περίπτωσης Χρήσης της Υπηρεσίας Cloud που βρίσκεται σε λειτουργία κατά τη διάρκεια
της περιόδου τιμολόγησης.
●

Gigabyte (GB) ανά Μήνα (Gigabyte-Month) είναι ένα GB (2 στη 30η δύναμη bytes) που αναλύεται,
χρησιμοποιείται, αποθηκεύεται ή παραμετροποιείται στις Υπηρεσίες Cloud κατά τη διάρκεια ενός
μήνα.

●

Ώρα Σύνδεσης (Connection-Hour) – Σύνδεση είναι μια δικτυακή ζεύξη ή συσχέτιση μεταξύ δύο
σημείων στο δίκτυο που χρησιμοποιεί ή περιλαμβάνει την Υπηρεσία Cloud. Ο Πελάτης θα
χρεώνεται για κάθε ολόκληρη ώρα ή τμήμα ώρας που διαρκεί κάθε Σύνδεση με την Υπηρεσία Cloud
κατά τη διάρκεια της περιόδου τιμολόγησης.

Σημαντικό: Η παρούσα Περιγραφή Υπηρεσιών συντάχθηκε στην αγγλική γλώσσα. Μπορείτε να βρείτε και να
εκτυπώσετε αντίγραφο της παρούσας Περιγραφής Υπηρεσιών στην αγγλική από την εξής ιστοσελίδα:
http://www-03.ibm.com/software/sla/sladb.nsf/sla/saas
Η ελληνική μετάφραση παρέχεται μόνο για λόγους διευκόλυνσης. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ του
αγγλικού κειμένου και της ελληνικής του μετάφρασης, το αγγλικό κείμενο υπερισχύει. Εάν για οποιονδήποτε λόγο
δεν έχετε πρόσβαση στο αγγλικό κείμενο, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με τον τοπικό εκπρόσωπο της IBM
προκειμένου να σας το αποστείλουμε άμεσα.
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