IBM:n käyttöehdot – SaaS-tuotteita koskevat ehdot
IBM Analytics for Apache Spark
Käyttöehdot (ToU-ehdot) koostuvat tästä asiakirjasta IBM:n käyttöehdot – SaaS-tuotteita koskevat ehdot (SaaStuotteita koskevat ehdot) ja asiakirjasta IBM:n käyttöehdot – Yleiset ehdot (Yleiset ehdot), joka on saatavana
seuraavasta URL-osoitteesta: http://www.ibm.com/software/sla/sladb.nsf/sla/tou-gen-terms/.
Mahdollisissa ristiriitatilanteissa SaaS-tuotteita koskevat ehdot ovat etusijalla Yleisiin ehtoihin nähden. Asiakas
hyväksyy ToU-ehdot tilaamalla tai ottamalla käyttöön IBM SaaS -tuotteen.
ToU-ehtoja koskevat soveltuvin osin IBM:n kansainvälisen Passport Advantage -sopimuksen, IBM:n
kansainvälisen Passport Advantage Express -sopimuksen tai IBM:n kansainvälisen valikoituja IBM Software as a
Service (SaaS) -tuotteita koskevan sopimuksen (Sopimus) ehdot, jotka yhdessä ToU-ehtojen kanssa
muodostavat kokonaissopimuksen.
Analytics for Apache Spark -palvelun teknisenä edellytyksenä on IBM Bluemix. Uudet käyttäjät voivat rekisteröityä
käyttäjiksi täyttämällä rekisteröitymislomakkeen osoitteessa https://console.ng.bluemix.net/registration/.

1.

IBM SaaS -tuote
Nämä SaaS-tuotteita koskevat ehdot koskevat seuraavaa IBM SaaS -tuotetta:
●

2.

IBM Analytics for Apache Spark Reserved Enterprise Interactive (Spark 1.4.1).

Maksujen mittayksiköt
IBM SaaS -tuotteen myynnissä sovelletaan seuraavaa mittayksikköä Sopimusasiakirjassa määritetyllä
tavalla:
a.

3.

Ilmentymä on mittayksikkö, jonka mukaan IBM SaaS -tuotteen voi hankkia. Ilmentymällä
tarkoitetaan IBM SaaS -tuotteen tietyn kokoonpanon käyttöä. Kutakin käytettäväksi saatettavaa tai
käytettävää IBM SaaS -tuotteen Ilmentymää varten on hankittava riittävä määrä käyttöoikeuksia
Asiakkaan Käyttölupatodistuksessa (PoE) tai Sopimusasiakirjassa määritetyn mittauskauden ajaksi.

Maksut ja laskutus
IBM SaaS -tuotteesta perittävä maksu määritetään Sopimusasiakirjassa.

3.1

Osittaiset kuukausimaksut
Sopimusasiakirjassa määritetty osittainen kuukausimaksu voidaan laskea suhteellisesti jaetun hinnan
perusteella.

4.

IBM SaaS -tuotteen Tilauskauden uusimisvaihtoehdot
IBM SaaS -tuotteen Tilauskauden mahdollinen uusiutuminen määräytyy sen mukaan, mitä Asiakkaan
Käyttölupatodistuksessa on määritetty. Vaihtoehdot ovat seuraavat:

4.1

Automaattinen uusiminen
Jos Asiakkaan Käyttölupatodistuksessa todetaan, että Asiakkaan uusimislaji on automaattinen, Asiakas
voi irtisanoa päättyvän IBM SaaS -tuotteen Tilauskauden toimittamalla kirjallisen pyynnön Asiakkaan
omalle IBM-myyntiedustajalle tai IBM:n liikekumppanille vähintään yhdeksänkymmentä (90) päivää ennen
Käyttölupatodistuksessa mainittua päättymispäivämäärää. Jos IBM tai IBM:n liikekumppani ei saa
mainittua irtisanomisilmoitusta päättymispäivään mennessä, päättyvä Tilauskausi uusiutuu
automaattisesti joko yhdeksi vuodeksi tai Käyttölupatodistuksessa mainitun alkuperäisen Tilauskauden
pituiseksi ajaksi.

4.2

Jatkuva laskutus
Jos Käyttölupatodistuksessa todetaan, että Asiakasta koskee jatkuva uusiminen, Asiakas voi edelleen
käyttää IBM SaaS -tuotetta ja Asiakasta laskutetaan IBM SaaS -tuotteen käytöstä jatkuvana
laskutuksena. Jos Asiakas haluaa lopettaa IBM SaaS -tuotteen käytön ja jatkuvan laskutuksen,
Asiakkaan tulee toimittaa IBM:lle tai IBM:n liikekumppanille yhdeksänkymmentä (90) päivää etukäteen
kirjallinen IBM SaaS -tuotteen peruutusilmoitus. Kun Asiakkaan käyttöoikeus peruutetaan, Asiakkaalta
laskutetaan mahdolliset maksamattomat käyttömaksut siltä kuukaudelta, jona peruutus on tullut voimaan.

i126-7153-01 (10/2015)

Sivu 1/3

4.3

Uusittava
Jos Käyttölupatodistuksessa todetaan, että Asiakasta koskee uusimislaji "tilauksen päättyminen", IBM
SaaS -tuotteen tilaus päättyy Tilauskauden lopussa ja Asiakkaan käyttöoikeus IBM SaaS -tuotteeseen
poistetaan. Jos Asiakas haluaa jatkaa IBM SaaS -tuotteen käyttöä päättymispäivämäärän jälkeen,
Asiakkaan on hankittava uusi Tilauskausi IBM:ltä tai IBM:n liikekumppanilta.

5.

Tekninen tuki
Tilauskauden aikana IBM SaaS -tuotteelle toimitetaan teknistä tukea tuotteen voimassaolon ajan tavalla,
joka on määritetty SaaS Support Handbook -oppaassa osoitteessa
http://www.ibm.com/software/support/handbook.html tai IBM:n myöhemmin ilmoittamassa URLosoitteessa. Tekninen tuki sisältyy IBM SaaS -tuotteeseen, eikä sitä ole saatavana erillisenä tuotteena.

6.

IBM SaaS -tuotteiden lisäehdot

6.1

Johdannaishyötyjen sijainnit
Verotus perustuu soveltuvin osin sijainteihin, joiden Asiakas määrittää hyötyvän IBM SaaS -tuotteesta.
IBM soveltaa verotusta IBM SaaS -tuotteen tilauksen yhteydessä annetun liiketoimintaosoitteen
perusteella ja käyttää kyseistä osoitetta ensisijaisena hyötyvänä sijaintina, ellei Asiakas toimita IBM:lle
lisätietoja. Asiakas vastaa siitä, että kyseiset tiedot ovat ajan tasalla ja että mahdolliset muutokset
toimitetaan IBM:lle.
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IBM:n käyttöehdot – IBM SaaS -tuotteen määritykset
Liite A
IBM Analytics for Apache Spark on hallinnoitu Spark-ympäristö, joka on käytettävissä tarpeen mukaan.
Tämän palvelun hankkiessaan Asiakkaat saavat käyttöönsä tuoreimman Apache Spark -sukupolven
toiminnot. Käyttäjät voivat samassa ympäristössä tilata aluksi pienen kapasiteetin tuotteen kokeilua
varten, lisätä kapasiteettia kehityskäyttöä varten ja lopuksi laajentaa tuotantokäyttöön. Palvelu on heti
valmis analyysikäyttöön, joten Asiakas saa Spark-ympäristön käyttöön nopeasti ja välttyy asennus- ja
määritystoimien mahdollisilta ongelmilta.
IBM SaaS -tuotteessa kapasiteetti määritetään Spark Executor -ohjelmien kiinteänä määränä. Sparkpalvelinryhmä varaa kullekin Executor-ohjelmalle tietojenkäsittelyresurssien osuuden, jonka
enimmäismäärä on 2,5 gigatavua muistia ja suorittimen yksi (1) fyysinen keskusyksikköydin (tai
vastaava). Lisäkapasiteettia saadaan hankkimalla IBM SaaS -tuotteen lisäilmentymiä.
IBM SaaS -tuotetta voi käyttää ainoastaan vuorovaikutteisessa tilassa. Vuorovaikutteisessa tilassa kunkin
pyynnön odotetaan koostuvan useista tehtävistä, joiden ei tarvitse olla ennalta tunnettuja. Kukin erillinen
tehtävä ajetaan, kun se on vastaanotettu. Pyynnöt viimeistellään vasta, kun Asiakas sitä pyytää.
IBM SaaS -tuotetta koskee rajoitus, jonka mukaan avoimeen lähdekoodiin perustuvasta Spark-ohjelmasta
on luvallista käyttää vain yhtä tiettyä versiota. Jos halutaan käyttää eri versioita, on luotava uusi IBM
SaaS -ilmentymä – eli tarvitaan yksi IBM SaaS -ilmentymä Apache Spark -versiota kohden.
IBM Analytics for Apache Spark Reserved Enterprise Interactive (Spark 1.4.1) -tuote sisältää enimmillään
30 Spark Executor -ohjelmaa sekä ajon vuorovaikutteisessa tilassa. Tuettu Apache Spark -versio on
1.4.1.
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