IBM naudojimo sąlygos – su „SaaS“ susijusios pasiūlymo sąlygos
„IBM App Connect“
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 uţ Bendrąsias sąlygas.
Klientas sutinka su šiomis NS, jeigu uţsako, 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“
„IBM SaaS“ parduodama pagal vieną iš šių mokesčių apskaičiavimo metrikų, kaip nurodyta Operacijų
dokumente:
●

2.

„IBM App Connect Personal“

Mokesčio apskaičiavimas
„IBM SaaS“ parduodamas pagal vieną iš toliau nurodytų mokesčių apskaičiavimo schemų, pateiktų
Sandorio dokumente:

3.

a.

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

b.

Elementas – tai matavimo vienetas, kuriuo remiantis galima apskaičiuoti „IBM SaaS“ perviršio
mokesčius. Elementas yra konkretaus elemento, kurį apdoroja, valdo Klientas arba kuris susijęs su
jo naudojimu, atvejis. Šioje „IBM SaaS“ Elementas yra Veiksmas. Veiksmas yra Srauto iškvieta
Kliento vardu, kai iškviečia tiesiogiai Klientas arba paleidţiama automatiškai reaguojant į
suaktyvinimo įvykį. Kiekvienas Veiksmas yra apribotas iki 1 MB duomenų (pavyzdţiui, norint perkelti
3 MB duomenų, reikės 3 Veiksmų).

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

3.1

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

3.2

Mokesčiai už perviršį
Jei Kliento faktinis naudojimas matavimo laikotarpiu viršys TSD nurodytas teises, Klientui bus išrašyta
sąskaita uţ perviršį, nustatytą pagal Sandorio dokumentą.
Jei Klientui suteikiama teisė naudotis „IBM SaaS“, maksimalų perviršio naudojimą jis gali nurodyti 1 000
Elementų intervalais, kuriuos galima taikyti bet kuriame kasmėnesiniame matavimo laikotarpyje. Jei
Klientas viršija apmokestinamą maksimalų perviršio naudojimą, „IBM SaaS“ nebeapdoros Veiksmų iki kito
mėnesio, kai bus iš naujo nustatytas matuojamo laikotarpio perviršis.

4.

Terminas ir atnaujinimo galimybės
„IBM SaaS“ naudojimo terminas prasideda nuo dienos, kai IBM praneša Klientui, kad jis turi prieigą prie
„IBM SaaS“, kaip aprašyta TSD. TSD bus nurodyta, ar „IBM SaaS“ atnaujinama automatiškai, nuolat
pratęsiant, ar nutraukiama pasibaigus terminui.
Atnaujinant automatiškai, jei Klientas nepateikia prašymo neatnaujinti raštu maţiausiai prieš 90 dienų iki
termino galiojimo pabaigos datos, „IBM SaaS“ automatiškai atnaujinama TSD nurodytam laikotarpiui.
Naudojant nuolat, „IBM SaaS“ bus nuolat pasiekiama skaičiuojant mėnesiais, kol Klientas prieš 90 dienų
raštu pateiks pranešimą apie nutraukimą. Praėjus šiam 90 dienų laikotarpiui, „IBM SaaS“ bus pasiekiama
iki kalendorinio mėnesio pabaigos.
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Kontaktinę informaciją dėl pranešimo apie nutraukimą pateikimo galima rasti „App Connect“ meniu
juostoje.

5.

Techninis palaikymas
„IBM SaaS“ techninis palaikymas teikiamas per internetinius forumus ir daţnai uţduodamų klausimų
(DUK) puslapį. Techninis palaikymas siūlomas su „IBM SaaS“ ir kaip atskiras pasiūlymas neteikiamas.
Nuorodą į DUK saitą, internetinį forumą ir naudingą mokomąją medţiagą galima rasti „App Connect“
meniu juostoje.

6.

Įgalinimo programinė įranga
„IBM App Connect Personal“ apima įgalinimo programinę įrangą, kurią galima naudoti tik kartu su Kliento
naudojama „IBM SaaS“ ir tik „IBM SaaS“ termino laikotarpiu. Pasirinktinis sąsajos komponentas leidţia
visiems vartotojams prisijungti prie vietinių taikomųjų programų jų pačių uţkardoje. Sąsajos komponento
naudojimui taikomas 1 GM apribojimas per mėnesį. Sąsajos komponentas suteikia šifruotą ryšį tarp
vietinės sistemos ir „IBM SaaS“ aplinkos, kad būtų saugiau perduoti duomenis tarp vietinės taikomosios
programos ir „IBM SaaS“.
Uţ riziką naudoti pasirinktinį saugos sąsajos komponentą yra atsakingas Klientas. Klientas sutinka
apsaugoti IBM nuo nuostolių ir trečiųjų šalių reikalavimų, susijusių su Kliento šio komponento naudojimu
arba pasirinkimu naudoti nešifruotą arba nesaugų ryšį tarp taikomųjų programų ir „IBM SaaS“.

7.

„IBM SaaS“ pasiūlymo papildomos sąlygos

7.1

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

7.2

Jokios Informacijos apie asmens sveikatą
„IBM SaaS“ neskirta atitikti HIPAA ir negali būti naudojama jokiai informacijai apie asmens sveikatą
perduoti arba saugoti.

7.3

Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines ar kitas paslaugas
„IBM SaaS“ gali būti saitų arba ją galima naudoti prieigai prie trečiosios šalies duomenų paslaugų,
duomenų bazių, ţiniatinklio paslaugų, programinės įrangos arba kito trečiosios šalies turinio (bendrai –
„turinys“). Prieiga prie šio turinio pateikiama „TOKIA, KOKIA YRA“, NESUTEIKIANT JOKIŲ AIŠKIAI
NURODYTŲ AR NENURODYTŲ GARANTIJŲ, ĮSKAITANT NUOSAVYBĖS TEISĖS,
NEPAŢEIDŢIAMUMO AR NESIKIŠIMO GARANTIJAS IR NENURODYTAS TINKAMUMO PREKIAUTI IR
TAM TIKRAM TIKSLUI GARANTIJAS IR SĄLYGAS. Atitinkama trečioji šalis išskirtinai savo nuoţiūra
prieigą gali bet kada nutraukti. Klientui gali tekti sudaryti su trečiosiomis šalimis atskiras sutartis dėl
prieigos prie tokio turinio arba jo naudojimo. IBM nėra tokių atskirų sutarčių šalis, tačiau Klientas įgalioja
IBM suteikti tokią prieigą kaip „IBM SaaS“ dalį. Nurodyta šios Sutarties sąlygą – Klientas sutinka laikytis
tokių atskirų sutarčių sąlygų. Tam tikroms galutinėms taikomosios programoms gali būti taikomi
naudojimo apribojimai, numatyti taikomosios programos tiekėjo. Tai gali lemti maţesnį leidţiamų
taikomosios programos iškvietimų skaičių, palyginti su atitinkamu „IBM SaaS“ mėnesiniu limitu.

7.4

Apribojimai ir sąžiningo naudojimo politika
„IBM SaaS“ sukurta paleisti Srautą vos įvykus apibrėţtam suaktyvinimo įvykiui, tačiau IBM negarantuoja,
kad tai nutiks nustatytu laikotarpiu.
Išskirtinių aplinkybių metu, IBM gali būti priversta imtis veiksmų sustabdyti arba pašalinti nepagrįstus
Kliento Srautus, kurie neigiamai veikia kitų vartotojų ar bendrą sistemos našumą.
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IBM naudojimo sąlygos – „IBM SaaS“ specifikacija
A priedas
1.

„IBM SaaS“ aprašas
„IBM App Connect“ („IBM SaaS“) – tai kelių klientų, debesų kompiuterija pagrįsta paslauga, leidţianti
vartotojams kurti paprasto integravimo Srautus tarp taikomųjų programų. Srautas yra automatizuotas
duomenų judėjimas tarp šaltinio ir tikslinės taikomosios programos. „IBM SaaS“ paslauga suteikia ryšį su
taikomosiomis programomis tiek debesyje, tiek vietiniame tinkle ir leidţia vartotojams susieti reikiamus
vienos taikomosios programos (šaltinio) laukus su kitos programos (tikslinės) laukais.
Apibrėţiant Srautą, vartotojai pasirenka iš pateikto šaltinio ir tikslinių taikomųjų programų sąrašo ir sukuria
Srautą, kuris apima duomenų susiejimą tarp šių dviejų taikomųjų programų. Tada gautą Srautą galima
paleisti vartotojui paprašius arba automatiškai reaguojant į suaktyvinimo įvykį, apibrėţtą, kaip Srauto
konstrukcijos dalį.

1.1

„IBM App Connect Personal“
Šis „IBM SaaS“ pasiūlymas pasiekiamas kaip prenumeratos dalis ir yra skirtas naudotis Klientams,
kuriems reikia papildomo suderinamumo arba daugiau Veiksmų per mėnesį. Pasiūlymas leidţia kurti
neribotą Srautų skaičių ir iki 5 000 Veiksmų per mėnesį.

2.

Asmeninė informacija ir Reguliuojamasis turinys
Šis „IBM SaaS“ sukurtas nesilaikant jokių specialiųjų reguliuojamojo turinio, pavyzdţiui, asmeninės
informacijos arba slaptos asmeninės informacijos, saugos reikalavimų. Klientas yra atsakingas uţ
nustatymą, ar ši „IBM SaaS“ atitinka Kliento poreikius dėl to, kokio tipo turinį Klientas naudoja kartu su
„IBM SaaS“. Tiek, kiek asmens informacija yra pateikiama „IBM SaaS“, Klientas sutinka, kad IBM gali
apdoroti tokią informaciją norėdama suteikti „IBM SaaS“ ir bet kokį susijusį techninį palaikymą. „IBM
SaaS“ ir toks palaikymas gali būti teikiamas iš teritorijos, nepriklausančios Europos ekonominei erdvei
(EEE).
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