Hizmet Tanımı
IBM Sterling Inventory Visibility for IBM Rapid Supplier Connect Preview
(IBM Hızlı Tedarikçi Bağlantısı İçin IBM Sterling Envanter Görünürlüğü
Önizlemesi)
Bu Hizmet Tanımında, Bulut Hizmeti açıklanır. Rapid Supplier Connect kayıt sitesi, Müşterinin siparişine ilişkin ek
ayrıntılar sağlar.

1.

Bulut Hizmeti
IBM Rapid Supplier Connect, alıcıların ve satıcıların COVID-19 salgını sırasında destek sağlaması için
kullanılabilecek envantere erişmesine olanak sağlamak amacıyla, Chainyard'ın Trust Your Service (TYS)
olanağıyla birlikte IBM Sterling Inventory Visibility ürününün işlevlerinden yararlanan bir çözümdür.
Tedarikçiler, IBM Sterling Commerce Business Network ürününü kullanarak ya da etkinleştirilmiş olmaları
durumunda manuel olarak veya diğer etkinleştirilmiş IBM hizmetlerini kullanarak Bulut Hizmetine İçerik
girebilir.
Bulut Hizmeti, Rapid Supplier Connect çözümü için kayıt olmasının ve bu hüküm ve koşulları kabul
etmesinin ardından, Sözleşmenin hükümleri uyarınca daha erken sona erdirilmediği sürece, 31 Ağustos
2020 tarihine kadar Müşteri tarafından kullanılabilir.
Sürenin sonunda, Müşteri varsa Rapid Supplier Connect çözümünün bir ticari sürümü için sözleşme
yapmadığı sürece,Müşterinin Bulut Hizmetine erişimi sona erecektir.

1.1

Olanaklar
Müşteri, aşağıda belirtilen mevcut olanaklar arasından seçim yapabilir.

1.1.1

IBM Sterling Inventory Visibility for IBM Rapid Supplier Connect Preview (IBM Hızlı Tedarikçi
Bağlantısı İçin IBM Sterling Envanter Görünürlüğü Önizlemesi)
Bulut Hizmeti, verimli kullanım ve taahhütler için güncel ve gelecekteki envantere ilişkin bilgilerin kapsamlı
bir görünümünü sağlamak amacıyla IBM Supply Chain Business Network ve IBM Order Management
dahil, ancak tamamı bunlarla sınırlı olmamak üzere, çeşitli satış kanallarındaki envanter seviyelerini
toplar. Dahili ve harici kaynak lokasyonlarındaki envanteri birleştirir, mevcut arzı, nakliye aşamasında olan
miktarları ve mevcut talebi yansıtır.
IBM, Bulut Hizmeti için donanımı, yazılımı ve iletişimi sağlayacaktır. Hizmet için veriler, ABD'de bulunan
veri merkezlerinde depolanacaktır. Müşteri ile IBM, kendi ilgili ağ giriş noktaları için erişim denetiminden,
güvenlik duvarlarından, kullanıcı güvenliğinden ve donanımdan sorumludur. Olağanüstü koşullarda,
IBM'in diğer kullanıcıları ya da genel sistem performansını olumsuz yönde etkileyen, makul olmayan
İçerik yüklemelerini durdurmak ya da kaldırmak için gerekli adımları atması gerekebilir.
Aşağıdaki özellikler sağlanmamaktadır:

1.1.2

●

Düşük talep için eşikler yaratılarak yapılandırılabilen Envanter Uyarıları;

●

Stokun tükenmesine yaklaşma;

●

Geciken Tedarik; ve

●

Envanterin harici sistemlere yayınlanması için olaylar.

Alıcıya Özgü Hizmetler
Bulut Hizmeti, Rapid Supplier Connect için "alıcı" olarak kaydolan Müşterilerin, kendilerini "tedarikçi"
olarak tanımlamış olan ve en son envanter rakamlarının kaynağı olan kayıtlı Rapid Supplier Connect
kullanıcıları arasından Müşteri tarafından seçilmiş olan kullanıcıların envanter bilgilerini esas alan
envanter bilgilerini görüntülemesine olanak sağlar. Müşterinin kullanıcıları, Müşterinin ilişki kurmuş olduğu
tüm "tedarikçilerin" envanter bilgilerine erişebilir. Müşteri, IBM'in Bulut Hizmeti aracılığıyla sağlanan
içeriğin sağlayıcısı olmadığını ve içeriğin doğruluğundan sorumlu olmadığını kabul eder ve anlar.
Müşterinin Bulut Hizmetine ilişkin yetkisi, saatte azami 50.000 API kısıtlamasına tabi olmak üzere, 120
günlük süre içinde 1 milyar adet envanter eylemi API çağrısı ile sınırlıdır. Bir API çağrısı, Bulut Hizmetinin
bir programlanabilir arabirim aracılığıyla başlatılmasıdır. Bu Bulut Hizmeti için API çağrıları, Envanter
Eylemlerini temsil eder. Envanter Eylemleri, envanter ağı veya envanter düğümü çağrı API'leri
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kullanılarak en fazla 10 adet toplu sorgulama/güncelleme ya da her envanter öğesi için envanter
aramalarıdır.
1.1.3

Tedarikçiye Özgü Hizmetler
Bulut Hizmeti, envanter bilgilerinin Rapid Supplier Connect için "tedarikçi" olarak kaydolan Müşteriler
tarafından, kendilerini "alıcı" olarak tanımlamış olan yetkili Rapid Supplier Connect kullanıcıları yararına
yayınlanmasına olanak sağlar. Müşteri, içeriğin IBM ekibi tarafından belirlenen biçimlendirmeye uygun
olarak Bulut Hizmetine yüklenmesinden sorumludur. Müşteri, anılan diğer hizmetlerin iyi durumdaki
geçerli bir kullanıcısı olduğu ölçüde, IBM'in Supply Chain Business Network, IBM Order Management ve
IBM Inventory Visibility gibi diğer IBM hizmetlerinden Müşteri içeriğini yüklemesine ve Bulut Hizmeti
aracılığıyla görüntülenmesi için gerekli olduğu şekilde Müşteri içeriğini bir iş belgesi biçiminden bir başka
biçime dönüştürmesine yetki verir. Bulut Hizmeti aracılığıyla görüntülenebilecek içeriğin doğruluğunun ve
güncelliğinin sağlanmasından yalnızca Müşteri sorumludur.

2.

Veri İşleme ve Veri Koruma Sayfaları
IBM'in http://ibm.com/dpa adresinde yer alan Veri İşleme Ek Sözleşmesi ile aşağıda belirtilen
bağlantılarda yer alan Veri İşleme ve Veri Koruma Veri Sayfası/Sayfaları (veri sayfası/sayfaları ya da Veri
İşleme Ek Sözleşmesi Eki/Ekleri olarak anılır), işlenebilecek İçerik türleri, ilgili işleme etkinlikleri, veri
koruma özellikleri ve İçeriğin saklanmasına ve iadesine ilişkin belirli bilgiler dahil olmak üzere Bulut
Hizmetlerine ve seçeneklerine ilişkin ek veri koruma bilgileri sağlar. İçerikte yer alan kişisel veriler için, i)
Avrupa Genel Veri Koruma Yönetmeliği'nin (EU/2016/679) (GDPR veya GVKY) ya da ii)
http://www.ibm.com/dpa/dpl adresinde belirtilen diğer veri koruma kanunlarının geçerli olması halinde ve
geçerli olduğu ölçüde, Veri İşleme Ek Sözleşmesi geçerli olur.
Geçerli Veri Sayfasının/Sayfalarının bağlantısı/bağlantıları:
IBM Sterling Inventory Visibility:
https://www.ibm.com/software/reports/compatibility/clarityreports/report/html/softwareReqsForProduct?deliverableId=B8EE76103F1811E7BE8E09C6CE305F89
Supply Chain Business Network Essentials Edition:
https://www.ibm.com/software/reports/compatibility/clarityreports/report/html/softwareReqsForProduct?deliverableId=38BF2400B93711E7A5A50513C295686A
Supply Chain Business Network Standard & Premium Edition (Tedarik Zinciri İş Ağı Standart ve
Premium Versiyonları)
https://www.ibm.com/software/reports/compatibility/clarityreports/report/html/softwareReqsForProduct?deliverableId=B826DED0BA7311E7A5A50513C295686A
IBM Cloud:
https://www.ibm.com/software/reports/compatibility/clarityreports/report/html/softwareReqsForProduct?deliverableId=1380559625333
IBM App Connect on IBM Cloud:
https://www.ibm.com/software/reports/compatibility/clarityreports/report/html/softwareReqsForProduct?deliverableId=BDB070B0C02811E5BA010CF56D8211B6
IBM Cloud Databases for MongoDB (MongoDB için IBM Bulut Veri Tabanları):
https://www.ibm.com/software/reports/compatibility/clarityreports/report/html/softwareReqsForProduct?deliverableId=F57A00B07A6111E89D57EFEED3CB8BE9
IBM SDK for Node.js for IBM Cloud:
https://www.ibm.com/software/reports/compatibility/clarityreports/report/html/softwareReqsForProduct?deliverableId=1401730944756
IBM Order Management:
https://www.ibm.com/software/reports/compatibility/clarityreports/report/html/softwareReqsForProduct?deliverableId=87F6D800DCED11E6BD99EA2F360A757F
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3.

Hizmet Seviyeleri ve Teknik Destek

3.1

Hizmet Seviyesi Sözleşmesi
Bu Bulut Hizmeti, bir kullanılabilirlik hizmet seviyesi sözleşmesi sağlamaz.

3.2

Teknik Destek
Müşteriler, destek sorularını rapid@us.ibm.com aracılığıyla iletecektir. IBM, Müşteri e-postalarını 7/24
izleyecek ve yanıtlayacaktır. IBM, sorgular ve sorular içeren e-postalara, söz konusu olan hacme ve
IBM'in salgın hastalıkla mücadelesi sırasındaki çalışma ortamlarına bağlı olarak mümkün olan en kısa
süre içinde yanıt verecektir.

4.

Ücretler
Bulut Hizmeti, ücretsiz bir önizlemedir.

5.

Ek Koşullar
1 Ocak 2019 tarihinden önce imzalanmış olan Bulut Hizmeti Sözleşmeleri (ya da eşdeğer çerçeve bulut
sözleşmeleri) için https://www.ibm.com/acs adresinde yer alan koşullar geçerlidir.

Kabul eden:

Kabul eden:

Müşteri Şirketinin Ticari Unvanı adına (“Müşteri”)

<İlgili IBM Şirketinin Ticarı Unvanı adına> (“IBM”)

İmza_____________________________________

İmza_____________________________________

Yetkili imza

Yetkili imza

Unvan:

Unvan:

İsim (el yazısı veya daktiloyla):

İsim (el yazısı veya daktiloyla):

Tarih:

Tarih:

Müşteri Numarası:

Sözleşme Numarası:

Müşteri Adresi:

IBM Adresi:
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