IBM-ovi pogoji uporabe – pogoji posebne ponudbe SaaS
IBM PureApplication Service Infrastructure
Pogoje uporabe sestavljajo ti IBM-ovi pogoji uporabe – pogoji posebne ponudbe SaaS ("pogoji posebne ponudbe
SaaS) in dokument z naslovom IBM-ovi pogoji uporabe – splošni pogoji ("splošni pogoji"), ki je na voljo na
naslednjem naslovu URL: http://www.ibm.com/software/sla/sladb.nsf/sla/tou-gen-terms/.
V primeru kolizije med splošnimi pogoji in pogoji posebne ponudbe SaaS prevladajo slednji. Naročnik z
naročanjem, dostopanjem do ali uporabo ponudbe IBM SaaS soglaša s pogoji uporabe.
Pogoji uporabe veljajo skupaj z IBM-ovo mednarodno pogodbo Passport Advantage, IBM-ovo mednarodno
pogodbo Passport Advantage Express ali IBM-ovo mednarodno pogodbo za izbrane ponudbe IBM SaaS
("pogodba") pri čemer te pogodbe skupaj s pogoji uporabe sestavljajo celotno pogodbeno dokumentacijo.

1.

IBM SaaS
Ti pogoji posebne ponudbe SaaS pokrivajo naslednje ponudbe IBM SaaS:

2.

●

IBM PureApplication Service Server Instance 4 Core 24 GB

●

IBM PureApplication Service Server Instance 16 Core 256 GB

●

IBM PureApplication Service Storage Expansion 1 TB

●

IBM PureApplication Service Server Instance and Platform 4 Core 24 GB

●

IBM PureApplication Service Server Instance and Platform 16 Core 256 GB

Metrika zaračunavanja
Ponudba IBM SaaS se prodaja v skladu z naslednjo metriko zaračunavanja, določeno v transakcijskem
dokumentu:
a.

3.

Primerek je merska enota, na podlagi katere je mogoče pridobiti ponudbo IBM SaaS. Primerek je
dostop do določene konfiguracije ponudbe IBM SaaS. Pridobiti je treba ustrezna pooblastila za vsak
primerek ponudbe IBM SaaS, za katerega sta omogočena dostop in uporaba med obdobjem
merjenja, opredeljenim v naročnikovem dokazilu o upravičenosti (PoE) ali transakcijskem
dokumentu.

Bremenitve in obračunavanje
Znesek, ki ga je treba plačati za ponudbo IBM SaaS, je naveden v transakcijskem dokumentu.

3.1

Delni mesečni stroški
Delni mesečni strošek je proporcionalni dnevni znesek, ki bo zaračunan naročniku. Delni mesečni stroški
se izračunajo na podlagi preostalih dni v delnem mesecu od datuma, ko je IBM obvestil naročnika, da je
dostop do ponudbe IBM SaaS na voljo.

4.

Možnosti podaljšanja naročniškega obdobja za ponudbo IBM SaaS
Naročnikovo dokazilo o upravičenosti določa, ali bo ponudba IBM SaaS ob izteku naročniškega obdobja
podaljšana, tako da obdobje označi kot:

4.1

Samodejno podaljšanje veljavnosti
Če je v naročnikovem dokazilu o upravičenosti navedeno, da je podaljšanje samodejno, lahko naročnik s
pisnim zahtevkom, ki ga mora poslati IBM-ovemu prodajnemu predstavniku ali IBM-ovemu poslovnemu
partnerju najmanj trideset (30) dni pred iztekom datuma veljavnosti, ki je določen v dokazilu o
upravičenosti, odpove iztekajoče se naročniško obdobje ponudbe IBM SaaS. Če IBM ali IBM-ov poslovni
partner do poteka datuma veljavnosti ne prejme takšnega obvestila o odpovedi, se iztekajoče se
naročniško obdobje samodejno podaljša za obdobje enega leta ali naročniško obdobje, enako izvornemu
obdobju, določenem v dokazilu o upravičenosti.

4.2

Neprekinjeno obračunavanje
Če je v dokazilu o upravičenosti določeno neprekinjeno obračunavanje, ima naročnik neprekinjen dostop
do ponudbe IBM SaaS in se mu uporaba ponudbe IBM SaaS neprekinjeno obračunava. Če želi naročnik
prekiniti uporabo ponudbe IBM SaaS in ustaviti postopek neprekinjenega obračunavanja, mora IBM-u ali
njegovemu poslovnemu partnerju v tridesetih (30) dneh posredovati pisno obvestilo z zahtevo, da se
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naročnikova ponudba IBM SaaS prekliče. Ob preklicu naročnikovega dostopa do storitve bodo naročniku
zaračunani morebitni neporavnani zneski za dostop v mesecu, v katerem preklic stopi v veljavo.

4.3

Zahtevano podaljšanje
Če je v dokazilu o upravičenosti določena vrsta podaljšanja "prekinitev", se naročniku ob koncu
naročniškega obdobja preneha zagotavljati ponudba IBM Saas in onemogoči se mu tudi dostop do te
ponudbe. Če želi naročnik uporabljati ponudbo IBM SaaS po izteku tega obdobja, mora oddati naročilo pri
IBM-ovem prodajnem predstavniku, pri IBM-ovem poslovnem partnerju ali kupiti novo naročniško
obdobje.

5.

Tehnična podpora
V času naročniškega obdobja se zagotavlja tehnična podpora za ponudbo IBM SaaS in programsko
opremo za omogočanje. Taka tehnična podpora je vključena v ponudbo IBM SaaS in ni na voljo kot
ločena ponudba.
Informacije o tehnični podpori so na voljo na naslednjem URL-ju:
http://www.ibm.com/support/entry/portal/product/puresystems/pureapplication_service

6.

Dodatni pogoji ponudbe IBM SaaS

6.1

Zbiranje podatkov
Naročnik se zaveda in soglaša, da lahko IBM kot del običajnega delovanja in podpore ponudbe IBM
SaaS zbira naročnikove osebne podatke (podatke njegovih zaposlenih in pogodbenikov) v zvezi z
uporabo ponudbe IBM SaaS prek sledenja in drugih tehnologij. IBM s tem pridobiva statistiko o uporabi in
podatke o učinkovitosti ponudbe IBM SaaS z namenom izboljšanja uporabniške izkušnje in/ali
prilagajanja interakcije z naročnikom. Naročnik potrjuje, da je/bo pridobil soglasje, ki IBM-u dovoljuje
obdelavo zbranih osebnih podatkov za navedeni namen znotraj IBM-a, drugih IBM-ovih podjetij in njihovih
podizvajalcev ne glede na to, kje IBM in njegovi podizvajalci poslujejo, v skladu z veljavno zakonodajo.
IBM bo upošteval zahteve naročnikovih zaposlenih in pogodbenikov glede dostopa, posodobitve,
popravljanja ali izbrisa njihovih zbranih osebnih podatkov.

6.2

Izpeljane lokacije prejemanja storitev
Kadar je to ustrezno, davki temeljijo na eni ali več lokacijah, ki jih naročnik navede kot lokacije prejemanja
storitev iz ponudbe IBM SaaS. IBM obračuna davke na podlagi poslovnega naslova, ki ga je naročnik
navedel pri naročilu ponudbe IBM SaaS kot primarno lokacijo uporabe storitev, razen če naročnik IBM-u
posreduje dodatne informacije o tem. Naročnik je odgovoren za zagotavljanje točnosti takih informacij in
obveščanje IBM-a o morebitnih spremembah IBM.

7.

Obveznosti naročnika
Naročniki, ki pridobijo naročniška pooblastila za naslednje ponudbe IBM SaaS:
●

PureApplication Service Server Instance 4 Core 24 GB; ali

●

PureApplication Service Server Instance 16 Core 256GB

(imenovano "deli infrastrukture"), morajo pred tem pridobiti licenčna pooblastila za povezane IBM-ove
programe, ki so licencirani na osnovi enote vrednosti procesorja (PVU), kot je določeno v ustrezni licenci
za program. Povezan IBM-ov program je lahko:
a.

programska oprema IBM PureApplication Software; ali

b.

platforma IBM PureApplication Service.

Naročnikova pooblastila za dele infrastrukture ne smejo preseči njegovih pooblastil za povezan IBM-ov
program v skladu z oceno pretvorbe PVU-jev, kot je določeno v spodnji tabeli.
Naročnik ne sme uporabljati istih pooblastil za povezan IBM-ov program znotraj okolja, nameščenega na
mestu uporabe, ko uporablja ta pooblastila z deli infrastrukture.
Ocena PVU-jev za dele infrastrukture PureApplication
Del infrastrukture PureApplication Service

Ocena PVU-jev povezanega IBM-ovega programa

PureApplication Service Server Instance 4 Core 24 GB

280 PVU-jev

PuerApplication Service Server Instance 16 core 256 GB

1120 PVU-jev

Če je naročnik na primer kupil:
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●

2 primerka PureApplication Service Server Instance 4 Core 24 GB; in

●

3 primerke PureApplication Service Server Instance 16 Core 256 GB

Na osnovi informacij iz zgornje tabele je skupna kapaciteta PVU-jev tega okolja SaaS 3920 PVU-jev (2 x
280 + 3 x 1120).
Če želi naročnik uporabljati dele infrastrukture, mora prenesti 3920 PVU-jev pooblastila iz katerega koli
povezanega IBM-ovega programa. Naročnik ne sme uporabljati teh 3920 PVU-jev pooblastila znotraj
okolja, nameščenega na mestu uporabe.
Deli infrastrukture ne vključujejo naročnine in podpore za povezan IBM-ov program. Naročnik izjavlja, da
so bila pridobljena ustrezna (1) pooblastila za uporabo licence ter (2) naročnina in podpora za povezan
IBM-ov program. Naročnik mora med naročniškim obdobjem infrastrukture PureApplication Service
ohranjati trenutno naročnino in podporo za pooblastila IBM-ovega programa, uporabljena v skladu s
pooblastili PureApplication Service. V primeru, da se naročnikova licenca za uporabo povezanih IBM-ovih
programov ali naročnikova naročnina in podpora za povezane IBM-ove programe prekine, preneha veljati
tudi naročnikova pravica do uporabe ponudbe PureApplication Service.
Za naslednje ponudbe IBM SaaS ni potrebno zgoraj navedeno pooblastilo za povezane IBM-ove
programe:
●

PureApplication Service Server Instance and Platform 4 Core 24 GB

●

PureApplication Service Server Instance and Platform 16 Core 256 GB

i126-6546-02 (06/2014)

Stran 3 od 4

IBM-ovi pogoji uporabe – specifikacija ponudbe IBM SaaS
Dodatek A
Izdelek IBM PureApplication Service omogoča naročnikom, da zaženejo vzorce v namenski infrastrukturi
v oblaku zunaj prostorov.
Vzorec je načrt aplikacije oz. vnaprej določena arhitektura aplikacije, zajeta v obliki, ki omogoča preprosto
razmestitev v infrastrukturo v oblaku PureApplication.
Vzorci, razviti za razmestitev v izdelek IBM PureApplication System (modela W1500 in W2500), bodo
razmeščeni v izdelek PureApplication Service. Vzorci, razviti za razmestitev v izdelek IBM
PureApplication Service, bodo razmeščeni v izdelek IBM PureApplication System (modela W1500 in
W2500).
PureApplication Service zagotavlja orodje za izdelavo in sestavo slik ter komplet orodij za razvoj vtičnikov
za izdelovanje vzorcev po meri, ki jih je mogoče razmestiti tako v infrastrukturo v oblaku PureApplication
Service kot PureApplication System.
PureApplication Service nudi zmogljivosti za uvažanje in izvažanje vzorcev iz okolja PureApplication
Service.
PureApplication Service vključuje zmogljivosti, s katerimi lahko uporabniki spremljajo in upravljajo licence
za programsko opremo ter s tem hkrati upoštevajo zahteve glede upravljanja licenc.
Po zagotovitvi storitve bo uporabnik storitve (kot je opredeljen v obrazcu za zagotovitev) prejel IP-naslov
ali URL in uporabniške poverilnice (ID uporabnika in geslo), s katerimi bo lahko dostopal do storitve.

i126-6546-02 (06/2014)

Stran 4 od 4

