IBM Bruksbetingelser – Betingelser for et bestemt IBM SaaS-tilbud
IBM Analytics for Apache Spark
Bruksbetingelsene ("Bruksbetingelsene" eller "ToU") består av denne IBM Bruksbetingelser – Betingelser for et
bestemt IBM SaaS-tilbud ("Betingelser for et bestemt IBM SaaS-tilbud") og dokumentet med tittelen IBM
Bruksbetingelser – Generelle betingelser ("Generelle betingelser") som er tilgjengelig på følgende URL:
http://www.ibm.com/software/sla/sladb.nsf/sla/tou-gen-terms/.
Hvis det oppstår motstrid, gjelder Betingelser for et bestemt IBM SaaS-tilbud foran Generelle betingelser. Kunden
aksepterer Bruksbetingelsene ved å bestille, åpne eller bruke IBM SaaS.
Bruksbetingelsene er underlagt IBM International Passport Advantage Agreement, IBM International Passport
Advantage Express Agreement eller IBM International Agreement for Selected IBM SaaS Offerings, avhengig av
hva som er aktuelt, ("Avtalen"), som sammen med Bruksbetingelsene utgjør den fullstendige avtalen.
IBM Bluemix er en teknisk forutsetning for å kunne benytte Analytics for Apache Spark-tjenesten. Nye brukere
kan registrere seg for tilgang via et online registreringsskjema: https://console.ng.bluemix.net/registration/.

1.

IBM SaaS
Følgende IBM SaaS-løsninger er dekket av disse Betingelsene for et bestemt IBM SaaS-tilbud:
●

2.

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

Målenheter for omkostninger
IBM SaaS selges under følgende målenhet for omkostninger som spesifisert i Transaksjonsdokumentet:
a.

3.

Forekomst (Instance) er en målenhet for anskaffelse av IBM SaaS. En Forekomst er tilgang til en
bestemt konfigurasjon av IBM SaaS. Det må anskaffes tilstrekkelig antall rettigheter for hver
Forekomst av IBM SaaS som gjøres tilgjengelig for tilgang og bruk i løpet av måleperioden som er
oppgitt i Kundens Kjøpsbevis (PoE) eller Transaksjonsdokument.

Priser og fakturering
Beløpet som skal betales for IBM SaaS, er oppgitt i et Transaksjonsdokument.

3.1

Pris for del av måned
Prisen for en del av en måned som fremkommer i Transaksjonsdokumentet, kan være en forholdsmessig
beregnet pris.

4.

Alternativer for fornyelse av Abonnementsperiode for IBM SaaS
Det fremkommer i Kundens Kjøpsbevis om IBM SaaS blir fornyet ved slutten av Abonnementsperioden,
ved en av følgende beskrivelser:

4.1

Automatisk fornyelse
Hvis Kundens Kjøpsbevis (PoE) angir at Kundens fornyelse er automatisk, kan Kunden si opp IBM SaaSabonnementsperioden som er i ferd med å utløpe, med skriftlig forhåndsvarsel til Kundens IBMsalgsrepresentant eller IBM Business Partner minst 90 dager før utløpsdatoen som er angitt i
Kjøpsbeviset. Hvis IBM eller Kundens IBM Business Partner ikke mottar et slikt oppsigelsesvarsel innen
utløpsdatoen, blir den utløpende Abonnementsperioden fornyet automatisk enten for ett år eller for
samme varighet som den opprinnelige Abonnementsperioden, avhengig av hva som fremgår av
Kjøpsbeviset.

4.2

Fortløpende fakturering
Når Kjøpsbeviset angir at Kundens fornyelse er fortløpende, har Kunden fortsatt tilgang til IBM SaaS og
blir fortløpende fakturert for bruken av IBM SaaS. Hvis Kunden ønsker å opphøre med bruken av IBM
SaaS og stoppe den fortløpende faktureringsprosessen, må Kunden gi IBM eller Kundens IBM Business
Partner 90 dagers skriftlig forhåndsvarsel om oppsigelse av IBM SaaS. Ved oppsigelse av Kundens
tilgang blir Kunden fakturert for alle utestående beløp for tilgang i måneden oppsigelsen trer i kraft.
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4.3

Fornyelse nødvendig
Når Kjøpsbeviset angir at Kundens fornyelsestype er "terminate", avsluttes IBM SaaS ved utløpet av
Abonnementsperioden, og Kundens tilgang til IBM SaaS blir fjernet. Hvis Kunden ønsker fortsatt bruk av
IBM SaaS etter sluttdatoen, må Kunden sende en bestilling til Kundens IBM-salgsrepresentant eller IBM
Business Partner for å anskaffe en ny Abonnementsperiode.

5.

Teknisk støtte
I Abonnementsperioden gis det teknisk støtte for varigheten av denne IBM SaaS-løsningen som
beskrevet i SaaS Support Handbook på adressen http://www.ibm.com/software/support/handbook.html
eller en etterfølgende URL oppgitt av IBM. Teknisk støtte er inkludert i IBM SaaS og er ikke tilgjengelig
som en egen løsning.

6.

Tilleggsbetingelser for IBM SaaS

6.1

"Derived Benefit Locations"
Der det er aktuelt, er skatter og avgifter basert på steder der Kunden oppgir å dra fordel av IBM SaaS.
IBM skal benytte skatter og avgifter basert på forretningsadressen som er oppgitt ved bestilling av en IBM
SaaS-løsning, som primært fordelssted (primary benefit location), med mindre Kunden oppgir annen
informasjon til IBM. Kunden er ansvarlig for å holde slik informasjon oppdatert, og informere IBM om
eventuelle endringer.
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IBM Bruksbetingelser – IBM SaaS-spesifikasjon
Vedlegg A
IBM Analytics for Apache Spark gir et administrert Spark-miljø som er tilgjengelig ved behov. Med denne
tjenesten får Kunden tilgang til Apache Sparks neste generasjon av funksjonalitet. Brukerne kan starte
med en liten mengde kapasitet som de kan eksperimentere med, øke kapasiteten for utvikling og deretter
skalere kapasiteten for produksjon, alt innenfor samme miljø. Tjenesten er umiddelbart klar for analyse,
uten noen konfigurering, og gir derfor en rask start for Kundens bruk av Spark.
IBM SaaS definerer en bestemt mengde kapasitet i form av et fast antall Spark Executors. Hver Executor
er tildelt en del av databehandlingsressursene i Spark-klyngen, maksimalt 2,5 GB med minne og 1 fysisk
CPU-kjerne (eller tilsvarende) med prosessorkapasitet. Kapasiteten kan økes ved at det tilføyes flere
forekomster av IBM SaaS.
IBM SaaS-løsningen er begrenset til å operere i interaktiv tilgangsmodus. Interaktiv modus forventer at
hver forespørsel er satt sammen av flere oppgaver, som ikke trenger å være kjent på forhånd, og hver
enkelt oppgave utføres etter hvert som oppgavene mottas. Forespørsler fullføres først når Kunden ber om
det.
IBM SaaS-tilgangen er begrenset til en bestemt versjon av Spark-programmet med åpen kilde. Hvis
Kunden ønsker tilgang til flere versjoner, må det opprettes en ny IBM SaaS-forekomst – en enkelt IBM
SaaS-forekomst per Apache Spark-versjon.
IBM Analytics for Apache Spark Reserved Enterprise Interactive (Spark 1.4.1) omfatter maksimalt 30
Spark Executors og utføring i interaktiv modus. Støttet versjon av Apache Spark er versjon 1.4.1.

i126-7153-01 (10/2015)

Side 3 av 3

