Opis storitve
IBM Assessment for Third Party Risk Management
Ta opis storitve opisuje storitev v oblaku. Ustrezni dokumenti o naročilu nudijo cene in dodatne podrobnosti o
naročnikovem naročilu.

1.

Storitev v oblaku
IBM Assessment for Third Party Risk Management je storitev, ki naročnikom zagotavlja nabor orodij,
zasnovan za pomoč pri obvladovanju tveganj tretjih oseb, skladnosti in težav v podjetju z omogočenim
GRC.

1.1

Ponudbe
Naročnik lahko izbira med naslednjimi razpoložljivimi ponudbami.

1.1.1

IBM Assessment for Third Party Risk Management
IBM Assessment for Third Party Risk Management je orodje, ki naročnikom pomaga pri obvladovanju
tveganj tretjih oseb tako, da delničarjem omogoči, da identificirajo in se odzovejo na težave in indikatorje
tveganja. Optimalna uporaba storitve v oblaku podpira do 500 dobaviteljev, ki so tretje osebe, s skupnim
obsegom transakcij do največ 40 istočasnih uporabnikov. Če so te meje presežene, naročnik morda
opazi zmanjšanje zmogljivosti in ne bo podprt. Do poteka ali prenehanja storitve v oblaku lahko naročnik
uporablja vse funkcije poročanja ali izvoza storitve v oblaku za izvlečenje podatkov. Prilagojene storitve
izvlečenja podatkov so na voljo na podlagi ločene pogodbe.

2.

Podatkovni listi za obdelavo in varstvo podatkov
IBM-ov dodatek k obdelavi podatkov http://ibm.com/dpa (DPA) in podatkovni list za obdelavo in varstvo
podatkov (podatkovni list) podajata dodatne informacije o varstvu podatkov za storitve v oblaku in
možnosti v zvezi z vrstami vsebine, ki se lahko obdeluje, vključene dejavnosti obdelave, funkcije varstva
podatkov in podrobnosti glede hrambe in vračila vsebine. DPA velja za osebne podatke, ki jih zajema
vsebina, če in v obsegu, v katerem veljajo i) Splošna uredba EU o varstvu podatkov (EU/2016/679)
(GDPR); ali ii) drugi zakoni o varstvu podatkov, navedeni na spletni strani http://ibm.com/dpa/dpl.
https://www.ibm.com/software/reports/compatibility/clarityreports/report/html/softwareReqsForProduct?deliverableId=79E08A8001B011E7982D0C38141F4056

3.

Ravni storitve in tehnična podpora

3.1

Pogodba o ravni storitev
IBM naročniku zagotavlja naslednjo pogodbo o ravni storitev za razpoložljivost (SLA). IBM bo priznal
najvišje veljavno nadomestilo na podlagi zbirne razpoložljivosti storitve v oblaku, kot je prikazano v
spodnji tabeli. Razpoložljivost, izražena v odstotkih, se izračuna kot skupno število minut v pogodbenem
mesecu, zmanjšano za skupno število minut nerazpoložljivosti v pogodbenem mesecu, deljeno s skupnim
številom minut v pogodbenem mesecu. Definicija nerazpoložljivosti storitve, postopek pritožbe in kako
kontaktirati IBM v zvezi z razpoložljivostjo storitve, so v IBM-ovem pregledu podpore za storitev v oblaku
na naslovu https://www.ibm.com/software/support/saas_support_overview.html.
Razpoložljivost

Dobropis
(% mesečne naročnine*)

Manj kot 99,9 %

2%

Manj kot 99,0 %

5%

Manj kot 95,0 %

10 %

* Naročnina je pogodbena cena za mesec, na katerega se nanaša zahtevek.
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3.2

Tehnična podpora
Tehnično podporo za storitev v oblaku, vključno s kontaktnimi podatki podpore, stopnjami resnosti, časom
razpoložljivosti podpore, odzivnim časom in drugimi informacijami ter procesi naročnik najde tako, da
izbere storitev v oblaku v storitvi IBM Support, ki je na voljo na
https://www.ibm.com/support/home/pages/support-guide/.

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.

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

5.1

Varnostno kopiranje
Varnostno kopiranje se izvaja vsak dan. IBM hrani varnostno kopijo naročnikov podatkov največ tri (3)
leta med trajanjem obdobja storitve v oblaku. Naročnik je dolžan konfigurirati zaščito storitve v oblaku
tako, da posameznim uporabnikom onemogoči brisanje podatkov, in potrjuje ter soglaša, da IBM ni
dolžan obnoviti izbrisanih podatkov ter lahko to zaračuna, če je ta možnost na voljo.

5.2

Omejena uporaba
Ta storitev v oblaku vključuje funkcionalnost storitve IBM OpenPages with Watson on Cloud. Naročnik
nima pooblastila za uporabo te funkcionalnosti za kakršen koli namen, ki je zunaj njegove neposredne
konfiguracije, ki je omogočena za podporo storitvi v oblaku.
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