IBM naudojimo sąlygos – su „SaaS“ susijusios pasiūlymo sąlygos
„IBM Application Server on Cloud“
Naudojimo sąlygas (NS) sudaro šios IBM naudojimo sąlygos – su „SaaS“ susijusios pasiūlymo sąlygos („Su
„SaaS“ susijusios pasiūlymo sąlygos“) ir dokumentas „IBM naudojimo sąlygos – bendrosios sąlygos“ („Bendrosios
sąlygos“), pasiekiamos šiuo URL: http://www.ibm.com/software/sla/sladb.nsf/sla/tou-gen-terms/.
Atsiradus prieštaravimams, su „SaaS“ susijusios pasiūlymo sąlygos laikomos viršesnėmis už Bendrąsias sąlygas.
Klientas sutinka su šiomis NS, jeigu užsako, pasiekia ar naudoja „IBM SaaS“.
NS nustato IBM tarptautinės „Passport Advantage“ sutarties, IBM tarptautinės „Passport Advantage Express“
sutarties arba IBM tarptautinės pasirinktų „IBM SaaS“ pasiūlymų sutarties sąlygos, kiek jos taikomos, („Sutartis“)
ir kartu su NS sudaro visą sutartį.

1.

„IBM SaaS“
Šiems „IBM SaaS“ pasiūlymams taikomos šios Su „SaaS“ susijusios pasiūlymo sąlygos:

2.

●

„IBM Application Server on Cloud“ – „Websphere Application Server“ (4 branduoliai / 32 GB RAM /
1 TB SAN)

●

„IBM Application Server on Cloud“ – „Websphere Application Server Network Deployment“ (4
branduoliai / 32 GB RAM / 1 TB SAN)

Mokesčio apskaičiavimas
„IBM SaaS“ parduodamas pagal šią mokesčių apskaičiavimo sistemą, kaip nurodyta Operacijų
dokumente:
a.

3.

Egzempliorius yra matavimo vienetas, kuriuo remiantis galima gauti „IBM SaaS“. Egzempliorius
yra prieiga prie konkrečios „IBM SaaS“ konfigūracijos. Reikia įsigyti teises, skirtas kiekvienam „IBM
SaaS“ Egzemplioriui pasiekti ir naudoti matavimo laikotarpiu, nurodytu Kliento Teisių suteikimo
dokumente (TSD) arba Operacijų dokumente.

Mokesčiai ir sąskaitų išrašymas
Už „IBM SaaS“ mokėtina suma nurodyta Operacijų dokumente.

3.1

Daliniai mėnesio mokesčiai
Dalinis mėnesio mokestis, kaip nurodyta Operacijų dokumente, gali būti nustatomas proporcingai.

4.

Paskyros sukūrimas ir prieiga prie jos
Kai „IBM SaaS“ Vartotojai registruojasi paskyrai (toliau – „Paskyra“) gauti, IBM gali suteikti „IBM SaaS“
Vartotojui Paskyros identifikatorių ir slaptažodį. Klientas privalo užtikrinti, kad kiekvienas „IBM SaaS“
vartotojas tvarkytų ir laikytų aktualią savo Paskyros informaciją. Bet kuriuo metu Klientas gali pateikti
prašymą visus Asmens duomenis, kurie buvo pateikti registruojant Paskyrą arba naudojant „IBM SaaS“,
pataisyti arba pašalinti iš Paskyros informacijos ir ši informacija bus pataisyta arba pašalinta, tačiau
duomenis pašalinus, prieiga prie „IBM SaaS“ gali tapti negalima.
Klientas privalo užtikrinti, kad kiekvienas „IBM SaaS“ Vartotojas saugotų savo Paskyros identifikatorių ir
slaptažodį bei kontroliuotų prieigą prie „IBM SaaS“ Vartotojo paskyros galinčius naudoti asmenis arba bet
kokį „IBM SaaS“ naudojimą Kliento vardu.

5.

„IBM SaaS“ prenumeratos laikotarpio naujinimo parinktys
Kliento TSD bus nustatyta, ar Prenumeratos laikotarpio pabaigoje „IBM SaaS“ naudojimas bus
atnaujintas, nurodant vieną iš toliau pateiktų terminų:

5.1

Automatinis atnaujinimas
Jeigu Kliento TSD nurodyta, kad Kliento atnaujinimas yra automatinis, Klientas gali nutraukti besibaigiantį
„IBM SaaS“ Prenumeratos laikotarpį pateikęs prašymą raštu Kliento IBM pardavimo atstovui arba IBM
verslo partneriui mažiausiai prieš devyniasdešimt (90) dienų iki galiojimo pabaigos, kuri nurodyta TSD.
Jeigu IBM arba IBM verslo partneris negauna tokio pranešimo apie nutraukimą iki galiojimo pabaigos
datos, bebaigiantis galioti Prenumeratos laikotarpis bus automatiškai atnaujintas vieniems metams arba
tokiam pačiam Prenumeratos laikotarpiui, koks pradžioje buvo nurodytas TSD.
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5.2

Nepertraukiamas sąskaitų išrašymas
Kai TSD nurodyta, kad Kliento atnaujinimas yra nepertraukiamas, Klientas ir toliau turės prieigą prie „IBM
SaaS“ ir už „IBM SaaS“ naudojimą jam nepertraukiamai bus išrašomos sąskaitos. Norėdamas nutraukti
„IBM SaaS“ naudojimą ir sustabdyti nepertraukiamo sąskaitų išrašymo procesą, Klientas turės prieš
devyniasdešimt (90) dienų raštu pateikti IBM arba IBM verslo partneriui prašymą atšaukti Kliento „IBM
SaaS“. Atšaukus Kliento prieigą, Klientui bus išrašyta sąskaita už atšaukimo įsigaliojimo mėnesio
nesumokėtus prieigos mokesčius.

5.3

Reikalingas atnaujinimas
Kai TSD nurodyta, kad Kliento atnaujinimo tipas yra „terminuotas“, pasibaigus Prenumeratos laikotarpiui
„IBM SaaS“ paslaugos teikimas pasibaigs ir bus pašalinta Kliento prieiga prie „IBM SaaS“. Norėdamas ir
toliau naudoti „IBM SaaS“ pasibaigus terminui, Klientas turės pateikti užsakymą Kliento IBM pardavimo
atstovui arba IBM verslo partneriui ir įsigyti naują Prenumeratos laikotarpį.

6.

Techninis palaikymas
Prenumeratos laikotarpiu, jei taikoma, teikiamas „IBM SaaS“ pasiūlymo ir Įgalinimo programinės įrangos
techninis palaikymas. Toks techninis palaikymas įtrauktas į „IBM SaaS“ ir kaip atskiras pasiūlymas
neteikiamas.
Techninio palaikymo informaciją galima rasti apsilankius šiuo URL
http://www.ibm.com/support/entry/portal/product/puresystems/pureapplication_service.

7.

„IBM SaaS“ pasiūlymo papildomos sąlygos

7.1

Duomenų rinkimas
Klientas žino ir sutinka, kad „IBM SaaS“ naudojimo ir palaikymo tikslais, naudodama sekimo ir kitas
technologijas, IBM gali iš Kliento (Kliento darbuotojų ir rangovų) rinkti su „IBM SaaS“ naudojimu susijusią
asmens informaciją. IBM renka naudojimo statistinius duomenis ir informaciją apie „IBM SaaS“
efektyvumą, kad galėtų gerinti vartotojų patirtį ir (arba) glaudžiau bendradarbiauti su Klientu. Klientas
patvirtina, kad gaus arba jau yra gavęs sutikimą leisti IBM tvarkyti surinktą asmens informaciją anksčiau
nurodytais tikslais, laikantis taikomų įstatymų, IBM, kitose IBM įmonėse ir jų subrangovų vietose, kur IBM
ir mūsų subrangovai vykdo veiklą. IBM vykdys Kliento darbuotojų ir rangovų pageidavimus pasiekti,
naujinti, taisyti arba panaikinti jų surinktą asmens informaciją.

7.2

Naudos gavimo vietos
Kai taikoma, mokesčiai yra pagrįsti vieta (-omis), kurią (-ias) Klientas nurodo kaip „IBM SaaS“ naudojimo
vietą. IBM taikys mokesčius remdamasi pateikiant „IBM SaaS“ užsakymą kaip pagrindinę naudojimo vietą
nurodytą įmonės adresą, nebent Klientas pateiks IBM papildomos informacijos. Klientas yra atsakingas
už tokios informacijos atnaujinimą ir IBM informavimą apie visus pakeitimus.

7.3

Separately Licensed Code
„Red Hat Linux“ – tai operacinė sistema, naudojama su „IBM Application Server on Cloud“. Peržiūrėkite šį
taikomų „Red Hat Linux“ sąlygų saitą: http://www.redhat.com/en/about/licenses.
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IBM naudojimo sąlygos – „IBM SaaS“ specifikacija
A priedas
„IBM Application Server on Cloud“ pateikia klientams būdą vykdyti šablonus specialioje debesų
infrastruktūroje už įmonės ribų.
„IBM Application Server on Cloud“ pateikia priskirtą egzempliorių „IBM SoftLayer“ debesyje, kur Klientai
gali naudoti šablonais pagrįstą darbo krūvio diegimo technologiją, skirtą kelių dalių virtualizuotus
organizacijos „WebSphere Application Server“ diegimams kurti ir nuosekliai su pakartojimais tvarkyti.
„IBM Application Server on Cloud“ suteikia:
●

bendrą aparatinės įrangos infrastruktūros ir „WebSphere Application Server“ prenumeratą;

●

priskirtą Kliento darbo krūvių aparatinę įrangą.

Paprastas taikomųjų programų, pagrįstų tradiciniu „WebSphere Application Server“, perkėlimo į
„SoftLayer“ debesį būdas.
Teikiant paslaugą, paslaugos vartotojui (kaip nurodyta teikimo formoje) bus suteiktas IP adresas arba
URL ir vartotojo kredencialai (vartotojo ID ir slaptažodis), kuriuos naudodamas vartotojas galės gauti
prieigą prie paslaugos.
„IBM Application Server on Cloud“ bus pateiktas su šiais iš anksto įkeltais šablonais:
●

„WebSphere Application Server Liberty“ pagrindinis šablonas

●

„WebSphere Application Server“ šablonai

●

„WebSphere Application Server Network Deployment“ šablonai
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