IBM Vilkår for brug – SaaS-specifikke produktvilkår
IBM Master Data Management on Cloud
Vilkår for brug består af disse IBM Vilkår for brug – SaaS-specifikke produktvilkår ("SaaS-specifikke
Produktvilkår") og dokumentet IBM Vilkår for brug – Standardvilkår ("Standardvilkår"), som er tilgængeligt på
adressen http://www.ibm.com/software/sla/sladb.nsf/sla/tou-gen-terms/.
I tilfælde af en uoverensstemmelse har de SaaS-specifikke produktvilkår forrang for Standardvilkårene. Ved at
bestille, tilgå eller benytte IBM SaaS-produktet accepterer Kunden disse Vilkår for brug.
Disse Vilkår for brug er reguleret af IBM International Passport Advantage-Aftalen, IBM International Passport
Advantage Express-Aftalen eller IBM International Aftale om Udvalgte IBM SaaS-produkter ("Aftalen"), som
sammen med Vilkår for brug udgør den fuldstændige aftale.

1.

IBM SaaS
De SaaS-specifikke produktvilkår dækker følgende IBM SaaS-produkter:

2.

●

IBM Master Data Management on Cloud Small

●

IBM Master Data Management on Cloud Medium

●

IBM Master Data Management on Cloud Large

●

IBM Master Data Management on Cloud Non-Production

●

IBM Master Data Management on Cloud Additional MDM Developer

●

IBM Master Data Management on Cloud Additional BPM Developer

●

IBM Master Data Management on Cloud Additional MDM Virtual Runtime

Måletyper for betaling
IBM SaaS-produktet sælges og betales på basis af en følgende målinger, som angivet i
Transaktionsdokumentet:

3.

a.

Forekomst (Instance) – er en måleenhed, som IBM SaaS-produktet kan anskaffes på basis af.
Ved Forekomst forstås en adgang til en specifik IBM SaaS-konfiguration. Kunden skal anskaffe
tilstrækkeligt mange brugsrettigheder for hver Forekomst af IBM SaaS-produktet, der stilles til
rådighed, til at kunne dække adgang og brug i den måleperiode, der er angivet i Kundens bevis for
brugsret eller i Transaktionsdokumentet.

b.

Engagement (Engagement) – er en måleenhed, som serviceydelserne kan anskaffes på basis af.
Et Engagement består af faglige og/eller uddannelsesmæssige serviceydelser, som vedrører IBM
SaaS-produktet. Kunden skal anskaffe tilstrækkeligt mange brugsrettigheder til at kunne dække
hvert Engagement.

Pris og fakturering
Det beløb, der skal betales for IBM SaaS-produktet, er angivet i et Transaktionsdokument.

3.1

Betaling for opsætning
Der bliver pålagt et engangsbeløb for betaling af opsætning. Beløbet faktureres i overensstemmelse med
faktureringsvilkårene i Transaktionsdokumentet.

3.2

Betaling for del af måned
Betaling for en del af en måned, som angivet i Transaktionsdokumentet, kan opgøres forholdsvist.

4.

Varighed og fornyelse
IBM SaaS-perioden begynder den dato, hvor IBM giver Kunden besked om, at Kunden har adgang til IBM
SaaS-produktet, som beskrevet i beviset for brugsret. Beviset for brugsret angiver, om IBM SaaSproduktet fornyes automatisk, fortsætter løbende eller ophører ved udgangen af aftaleperioden.
Ved automatisk fornyelse: Medmindre Kunden mindst 90 dage inden periodens udløbsdato informerer
IBM om ikke at forny aftaleperioden, fornys IBM SaaS-produktet automatisk for den periode, der er
angivet i beviset for brugsret.
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Ved løbende brug: IBM SaaS-produktet vil fortsat være tilgængeligt på månedsbasis, indtil Kunden med
90 dages skriftligt varsel til IBM bringer aftalen til ophør. IBM SaaS-produktet vil være tilgængeligt indtil
udgangen af den kalendermåned, der følger efter en sådan 90-dages periode.

5.

Teknisk support
Teknisk support til IBM SaaS-produktet leveres via Client Success-portalen. Client Success-portalen viser
også andre kanaler, som kan benyttes til at kontakte supportfunktionen, f.eks. telefon, e-mail og chat.
Den tekniske support tilbydes sammen med IBM SaaS-produktet og kan ikke anskaffes separat.
Der er adgang til Client Success-portalen på https://support.ibmcloud.com.
Nedenstående tabel skal vise de målsætninger for reaktionstid, som IBM søger at opnå, målt fra det
tidspunkt, hvor IBM første gang modtager Kundens anmodning om support, til det tidspunkt, hvor IBM
første gang svarer Kunden vedrørende anmodningen.
Problemklassificering

Definition af problemklassificering

Målsætninger for
reaktionstider

Dækning –
reaktionstid

1

Funktion/serviceydelse med central indvirkning på
forretningen er nede:
En central forretningsfunktion er ude af drift, eller der
er fejl på en central grænseflade. Det gælder
sædvanligvis et produktionsmiljø og angiver
manglende adgang til serviceydelser, hvilket resulterer
i en væsentlig påvirkning af driften. Tilstanden kræver
en øjeblikkelig løsning.

Inden for 1 time

24 x 7

2

Betydelig indvirkning på forretningen:
Der er en alvorlig brugsbegrænsning i en
forretningsfunktion i serviceydelsen, eller der er risiko
for, at tidsfrister ikke overholdes.

Inden for 2
arbejdstimer

Mandag – fredag i
arbejdstiden

3

Mindre indvirkning på forretningen:
Angiver, at serviceydelsen eller funktioner kan
benyttes, og at der ingen alvorlig påvirkning er af
driften.

Inden for 4
arbejdstimer

Mandag – fredag i
arbejdstiden

4

Minimal indvirkning på forretningen:
En forespørgsel eller en ikke-teknisk anmodning

Inden for 1
arbejdsdag

Mandag – fredag i
arbejdstiden

6.

Tillægsvilkår for IBM SaaS

6.1

Lokaliteter med afledte fordele (Derived Benefit)
Hvor det er relevant, baseres skatter og afgifter på den eller de lokaliteter, Kunden identificerer som
værende den eller de lokaliteter, der modtager fordelen ved IBM SaaS-produktet. IBM inkluderer skatter
og afgifter på basis af den forretningsadresse, Kunden anfører som primær fordelslokalitet ved bestilling
af et IBM SaaS-produkt, medmindre Kunden informerer IBM om andet. Det er Kundens ansvar at sørge
for, at oplysningerne er opdateret og at informere IBM om eventuelle ændringer.

6.2

Begrænsning i forbindelse med IBM SaaS til ikke-produktionsbrug
Hvis IBM SaaS-produktet er betegnet som Ikke-produktion (Non-Production), må serviceydelsen kun
benyttes som del af Kundens udviklings- og testmiljø til interne, ikke-produktionsaktiviteter, herunder
f.eks. test, justering af ydeevne, fejlfinding, interne benchmarkingmålinger, test (staging), kvalitetssikring
og/eller udvikling – til intern brug – af tilføjelser eller udvidelser til IBM SaaS-produktet ved brug af
offentliggjorte API'er (application programming interface). Kunden har ikke tilladelse til at bruge nogen del
af serviceydelsen til andet formål uden at have anskaffet de relevante rettigheder.
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6.3

Restriktioner og begrænsninger for brug
Kunden har ikke tilladelse til at benytte IBM WebSphere eXtreme Scale.

6.3.1

Business Process Manager
Master Data Management on Cloud-produkter inkluderer Business Process Manager-applikationer. Brug
af IBM Process Server, IBM Process Center og IBM Process Designer, som er inkluderet i IBM SaaSproduktet, er begrænset til Master Data Governance- og Stewardship-processer. Master Data
Governance- og Stewardship-processer opretter, læser, opdaterer og sletter Masterdata med det formål
at forbedre kvaliteten af Master Data, der bruges i eksterne applikationer eller processer. En Master Data
Governance- og Stewardship-proces kan få adgang til flere kontekstdata fra andre systemer og vise dem
i skrivebeskyttet format i forbindelse med en Master Data Stewardship-procesbeslutning. En Master Data
Governance- og Stewardship-proces må kun videresende disse Master Data-kvalitetsbeslutninger til
andre systemer med det formål at synkronisere Master Data.

6.3.2

Rapid Application Developer
Master Data Management on Cloud-produkterne omfatter Rapid Application Developer. Brug af IBM
Rational Application Developer for WebSphere Software er begrænset til hosting af Master Data
Management Workbench og tilpasning af runtimes, som er inkluderet i IBM SaaS-produktet.

6.3.3

Information Server
Master Data Management on Cloud-produkterne inkluderer Information Server. Brug af Information
Server i IBM SaaS-produktet er begrænset til understøttelse af MDM-processer (Master Data
Management) og MDM-relaterede data.

6.4

Servicemålsætning
IBM tilbyder følgende servicemålsætning for IBM SaaS-produktet:
●

99,9 % servicetilgængelighed uden for regelmæssigt planlagte vedligeholdelsesperioder.

Servicemålsætningerne er et mål og udgør ikke en garanti over for Kunden. Kunden har ingen ret til
refusion, kreditering eller andet, hvis IBM ikke overholder servicemålsætningerne.

6.5

Kundens forpligtelser ved Master Data Management on Cloud
Kunden er forpligtet til rettidigt at installere programrettelser til Master Data Management on Cloud,
styresystemet og anden software for at undgå fejl og sikkerhedsproblemer og for at være opdateret med
de sidste nye funktioner.
IBM kan anmode Kunden om at installere vigtige sikkerhedsrettelsespakker rettidigt for at undgå, at ikke
blot Kunden, men også andre Kunder bliver påvirket. Hvis dette ikke bliver gjort, kan Kundens
Serviceydelse blive bragt til midlertidigt ophør.
Kunden må installere andre tredjepartspakker til brug sammen med IBM SaaS-produktet. IBM er ikke
forpligtet til at understøtte disse pakker og er ikke ansvarlig for deres indvirkning på IBM SaaS-produktets
ydeevne (det vil sige Master Data Management on Cloud, styresystemet eller hardwareplatformen som et
hele).
Det er Kundens ansvar at sørge for sikkerhedskopiering af løsningen.
Det er Kundens ansvar at overvåge og retablere løsningen.
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IBM Vilkår for brug – IBM SaaS-specifikation
Bilag A
1.

IBM Master Data Management on Cloud
IBM Master Data Management on Cloud administrerer masterdata for et enkelt eller flere domæner –
kunder, leverandører, lokationer, produkter, serviceydelser, konti og andet – med det formål at gøre
applikations- og forretningsprocesserne mere effektive. Mange af nøglefunktionerne omfatter:
●

En serviceorienteret arkitektur tilbyder funktionalitet via intelligente, forudpakkede
webserviceydelser, der kan benyttes til at integrere MDM problemfrit i eksisterende
forretningsprocesser og tekniske arkitekturer.

●

Forudbyggede datamodeller, der kan udvides, til ethvert domæne er optimeret til administration af
masterdata.

●

BPM-funktioner (business process management) gør det muligt for Kunden at implementere
politikker og koordinere arbejdsgange med flere trin eller flere roller inden for dataadministration
(data stewardship) og datastyring (data governance).

●

Stewardship Center gør det muligt for forretningsbrugere, data stewards og IT-teams at samarbejde
om at forbedre kvaliteten af masterdata ved at løse datakvalitetsopgaver og oprette masterdata i
overensstemmelse med virksomhedens governance-politik.

●

Sammenligningsfunktioner og søgemaskiner benytter avancerede statistiske teknikker til automatisk
at løse og håndtere problemer med datakvalitet via sandsynlighedsbaserede og deterministiske
valgmuligheder.

2.

Tilgængelige IBM Master Data Management on Cloud-konfigurationer

2.1

IBM Master Data Management on Cloud Small
IBM Master Data Management on Cloud Small-planen tilbyder installation af MDM i en virtuel serverkonfiguration og kan benyttes som MDM-hub til produktions- eller præproduktionsdrift.
Hardwarekonfigurationen er som følger:
Systemtype

Virtual Private 2 GHz

Applikationsserver
● Antal noder

2

● Kerner pr. node

4

● RAM (GB) pr. node

16

● Harddisk

2 diske (100 GB og 300 GB lokal disk)

DB Server
● Antal noder

1

● Kerner pr. node

4

● RAM (GB) pr. node

16

● Harddisk

1 SAN-disk (1 TB)

BPM Server
● Antal noder

1

● Kerner pr. node

8

● RAM (GB) pr. node

32

● Harddisk

1 SAN-disk (1 TB)

Information Server
● Antal noder

1

● Kerner pr. node

4
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Systemtype
● RAM (GB) pr. node

16

● Harddisk

2.2

Virtual Private 2 GHz

2 SAN-diske (100 og 500 GB)

IBM Master Data Management on Cloud Medium
IBM Master Data Management on Cloud Medium-planen tilbyder installation af MDM i en virtuel serverkonfiguration og kan benyttes som MDM-hub til produktions- eller præproduktionsdrift.
Hardwarekonfigurationen er som følger:
Systemtype

Virtual Private 2 GHz

Applikationsserver
● Antal noder

2

● Kerner pr. node

8

● RAM (GB) pr. node

32

● Harddisk

2 diske (100 GB og 300 GB lokal disk)

DB Server
● Antal noder

1

● Kerner pr. node

8

● RAM (GB) pr. node

32

● Harddisk

1 SAN-disk (1 TB)

BPM Server
● Antal noder

1

● Kerner pr. node

8

● RAM (GB) pr. node

64

● Harddisk

1 SAN-disk (2 TB)

Information Server
● Antal noder

1

● Kerner pr. node

4

● RAM (GB) pr. node

16

● Harddisk

2.3

2 SAN-diske (100 og 500 GB)

IBM Master Data Management on Cloud Large
IBM Master Data Management on Cloud Large-planen tilbyder installation af MDM i en bare metalserverkonfiguration og kan benyttes som MDM-hub til produktions- eller præproduktionsdrift.
Hardwarekonfigurationen er som følger:
Systemtype

Xeon E5 2620, to kerner

Applikationsserver
● Antal noder

2

● Kerner pr. node

12

● RAM (GB) pr. node

64

● Harddisk
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Systemtype

Xeon E5 2620, to kerner

DB Server
● Antal noder

1

● Kerner pr. node

12

● RAM (GB) pr. node

64

● Harddisk

2 SAN-diske (2 TB)

BPM Server
● Antal noder

1

● Kerner pr. node

16

● RAM (GB) pr. node

32

● Harddisk

2 SAN-diske (2 TB)

Information Server
● Antal noder

1

● Kerner pr. node

4

● RAM (GB) pr. node

32

● Harddisk

2.4

2 SAN-diske (100 GB og 500 GB)

IBM Master Data Management on Cloud Non-Production
IBM Master Data Management on Cloud Non-Production-planen tilbyder installation af MDM i et virtuelt
servermiljø og kan benyttes som miljø til udvikling, tilpasning og funktionstest af MDM-hubben og
relaterede processer.
IBM Master Data Management on Cloud Non-Production omfatter to delte MDM-runtime-forekomster,
som ikke er til produktionsbrug, én til test af udviklingsintegrering og én til kvalitetssikringstest.
Forekomsten inkluderer også to MDM Developer-forekomster og to BPM Developer-forekomster.
Hardwarekonfigurationen er som følger:
Systemtype

Virtual Private

Master Data Management on Cloud Additional Virtual
Runtime x2
Applikationsserver
● Antal noder (pr. virtuel runtime)

1

● Kerner pr. node

8

● RAM (GB) pr. node (pr. virtuel runtime)

16

● Harddisk (pr. virtuel runtime)

500 GB SAN-disk

DB Server
● Antal noder (pr. virtuel runtime)

1

● Kerner pr. node (pr. virtuel runtime)

4

● RAM (GB) pr. node (pr. virtuel runtime)

8

● Harddisk

500 GB SAN

Information Server
● Antal noder

1

● Kerner pr. node

4

● RAM (GB) pr. node

16

i126-7373-02 (12/2016)

Side 6 af 10

Systemtype
● Harddisk

Virtual Private
2 SAN-diske (100 GB og 500 GB)

MDM Developer x2
● Developer-noder

1 node pr. Developer

● Kerner pr. node

8

● RAM (GB) pr. Developer-node

16

● Harddisk

2 lokale diske (100 GB og 300 GB)

BPM Developer x2
● Developer-noder

1 node pr. Developer

● Kerner pr. node

8

● RAM (GB) pr. Developer-node

8

● Harddisk

2 lokale diske (100 GB og 300 GB)

BPM Process Center
● Antal noder

1

● Kerner pr. node

16

● RAM (GB) pr. node

16

DS/DQ Designer Client

2.5

● Kerner pr. node

4

● RAM (GB)

16

IBM Master Data Management on Cloud Additional MDM Developer
IBM Master Data Management on Cloud Additional MDM Developer tilbyder en ekstra MDM Developerforekomst til udvikling og tilpasning af MDM-hubben og relaterede processer.
Hardwarekonfigurationen er som følger:
Systemtype
Antal noder pr. Developer

1

Kerner pr. node

8

RAM (GB)

12

Harddisk

2.6

Virtual Private 2 GHz

2 lokale diske (100 GB og 500 GB)

IBM Master Data Management on Cloud Additional BPM Developer
IBM Master Data Management on Cloud Additional BPM Developer tilbyder en ekstra BPM Developerforekomst til udvikling og tilpasning af MDM Data Governance- og Stewardship-processer.
Hardwarekonfigurationen er som følger:
Systemtype

Xeon E3 1270 V3 3,5 GHz

Antal noder pr. Developer

1

Kerner pr. node

8

RAM (GB)

12

Harddisk
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2.7

IBM Master Data Management on Cloud Additional Virtual Runtime
IBM Master Data Management on Cloud Additional Virtual Runtime giver en ekstra MDM Virtual Runtimeforekomst i IBM Master Data Management on Cloud Non-Production-planen.
Hardwarekonfigurationen er som følger:
Systemtype

Virtual Private 2 GHz

Applikationsserver
● Antal noder (pr. virtuel runtime)

1

● Kerner pr. node

8

● RAM (GB) pr. virtuel runtime

16

● Harddisk (pr. virtuel runtime)

500 GB SAN-disk

DB Server
● Antal noder (pr. virtuel runtime)

1

● Kerner pr. node

4

● RAM (GB) pr. virtuel runtime

8

● Harddisk

500 GB SAN

3.

Tillægsydelser

3.1

IBM Master Data Management on Cloud Silver-level Managed Services
Denne serviceydelse på Silver-niveau tilbyder månedlig fjernrådgivning i forbindelse med drifts- og
vedligeholdelsesaktiviteter, herunder:
a.

Administration af kundesucces:
Dedikeret koordinerende kontaktpunkt, som understøtter kundens succes.

b.

c.

Programrettelser:
●

Identificering, planlægning og implementering af sikkerhedsrettelser til styresystemet.

●

Identificering, planlægning og implementering af DBMS-installation af program- og
sikkerhedsrettelser.

●

Identificering, planlægning og implementering af anskaffede, midlertidige produktrettelser
(PTF), program- og sikkerhedsrettelser.

Administration af backup af filsystem og databaser:
Retablering fra sikkerhedskopier efter behov, dog ikke oftere end dagligt.

d.

Regelmæssig gennemgang af firewall-regler:
Planlagt gennemgang og rapportering af, hvad der kan tilgå netværket og hvordan.

Yderligere aktiviteter, tilpassede implementerings-, konfigurations- og integreringsydelser er tilgængelige
mod yderligere betaling i henhold til en servicebeskrivelse.
Denne abonnementsservice er anskaffet pr. måned og udløber som angivet i Kundens bevis for brugsret.

3.2

IBM Master Data Management on Cloud Gold-level Managed Services
Denne serviceydelse på Gold-niveau tilbyder månedlig fjernrådgivning i forbindelse med drifts- og
vedligeholdelsesaktiviteter, herunder:
a.

Administration af kundesucces:
Dedikeret koordinerende kontaktpunkt, som understøtter Kundens succes.

b.

Programrettelser:
●

Identificering, planlægning og implementering af sikkerhedsrettelser til styresystemet.

●

Identificering, planlægning og implementering af DBMS-installation af program- og
sikkerhedsrettelser.
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●
c.

Identificering, planlægning og implementering af anskaffede, midlertidige produktrettelser
(PTF), program- og sikkerhedsrettelser.

Administration af backup af filsystem og databaser:
Retablering fra sikkerhedskopier efter behov, dog ikke oftere end dagligt.

d.

Regelmæssig gennemgang af firewall-regler:
Planlagt gennemgang og rapportering af, hvad der kan tilgå netværket og hvordan.

e.

f.

Overvågning og reaktion på hændelser døgnet rundt:
●

Installation af IBM-overvågningsagenten. Bekræftelse af, at advarsler genereres og
viderekommunikeres.

●

Åbning af anmodninger om support til IBM-produktet på Kundens vegne, hvis det er
nødvendigt på basis af advarslerne.

●

Rapportering om status hele vejen til anmodningen kan lukkes.

●

Koordinering af udvikling af forslag til yderligere IBM-serviceydelser, i det omfang det er
nødvendigt for at understøtte Kundens og tredjeparts løsning af
implementerings/konfigurationsrelaterede problemer.

Anskaffet vedligeholdelse af MDM Database
●

Overvågning, advarsler og afhjælpende tiltag for DBMS-plads- og transaktionslogge.

●

Udførelse af serviceydelser med hensyn til vurdering af kapacitet og ydeevne, herunder
overvågning af fysiske ressourcer til understøttelse af Kundens planlægning om opnåelse af
ydeevne- og vækstmålsætninger.

●

Sletning eller arkivering af unødvendige filer.

Yderligere aktiviteter, tilpassede implementerings-, konfigurations- og integreringsydelser er tilgængelige
mod yderligere betaling i henhold til en servicebeskrivelse.
Denne abonnementsservice er anskaffet pr. måned og udløber som angivet i Kundens bevis for brugsret.

4.

Opsætningsydelser
Opsætningsydelser kan anskaffes som en hjælp til Kunden i forbindelse med den første installation af
kerneproduktet.

4.1

IBM Master Data Management on Cloud Jump Start
Denne opsætningsserviceydelse tilbyder op til 50 timers fjernrådgivning til igangsætningsaktiviteter,
herunder:
a.

Hjælp i forbindelse med use cases.

b.

Coaching med hensyn til gennemprøvet praksis inden for rapporter, dashboards and andre
systemværktøjer.

c.

Guidet hjælp og rådgivning i forbindelse med klargøring, udførelse og validering af den første
dataindlæsning, og

d.

Andre emner af administrativ eller konfigurationsmæssig interesse (under et kaldet
"startaktiviteter").

Denne fjernleverede opsætningsydelse anskaffes pr. Engagement og udløber 90 dage efter datoen for
køb af brugsrettigheden, som angivet i Kundens bevis for brugsret, uanset om alle timer er brugt eller ej.

4.2

IBM Master Data Management on Cloud Accelerator
Denne opsætningsydelse tilbyder op til 50 timers fjernrådgivning, der skal bruges til udførelse af
aktiviteter, herunder:
a.

Hjælp med use cases, herunder use cases vedrørende flytning af data, som hjælp til
engangsflytning af data på et bestemt tidspunkt.

b.

Coaching med hensyn til gennemprøvet praksis inden for rapporter, dashboards and andre
systemværktøjer.
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c.

Guidet hjælp og rådgivning i forbindelse med klargøring udførelse og validering af den første
dataindlæsning (herunder opsætning af kilde- og målmiljøer og dataflytning som defineret i use
casen om dataflytning), og

d.

Andre emner af administrativ eller konfigurationsmæssig interesse (under et kaldet "Aktiviteter").

Denne fjernleverede opsætningsserviceydelse anskaffes pr. Engagement og udløber den tidligste af
følgende datoer: 12 måneder efter datoen for køb af brugsrettigheden eller den sidste dag i den første
IBM SaaS-abonnementsperiode, uanset om alle timer er brugt eller ej.

5.

Personoplysninger og reguleret indhold
Dette IBM SaaS-produkt er ikke designet i henhold til specifikke sikkerhedskrav for reguleret indhold, for
eksempel personoplysninger. Det er Kundens ansvar at afgøre, om dette IBM SaaS-produkt opfylder
Kundens behov, for så vidt angår den type indhold, Kunden bruger sammen med IBM SaaS-produktet.
IBM SaaS-produktet må ikke benyttes til overførsel eller opbevaring af helbredsoplysninger, der er
underlagt særlig regulering, herunder persondataloven, sundhedsloven og den amerikanske HIPAAregulering (Health Information Portability and Accountability Act of 1996), medmindre (a) IBM og Kunden
har indgået en relevant aftale af typen Business Associate Agreement og (b) IBM giver Kunden en
udtrykkelig, skriftlig bekræftelse på, at IBM SaaS-produktet kan anvendes sammen med sådanne
helbredsoplysninger. IBM SaaS-produktet må under ingen omstændigheder blive anvendt til behandling
af helbredsoplysninger, underlagt særlig regulering, som clearinghouse for helbredsdata (som udtrykket
"health care clearinghouse" er defineret i HIPAA).
Dette IBM SaaS-produkt er inkluderet i IBM's Privacy Shield-certificering, som gælder, når Kunden
vælger at få IBM SaaS-produktet hostet i et datacenter i USA. IBM's Privacy Shield-politik gælder for
dette produkt og kan ses her: http://www.ibm.com/privacy/details/us/en/privacy_shield.html.
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