Πεπιγπαθή Υπηπεζιών
IBM Predictive Solutions Foundation on Cloud
Σηελ παξνύζα Πεξηγξαθή Υπεξεζηώλ πεξηγξάθεηαη ε Υπεξεζία Cloud πνπ παξέρεηαη από ηελ IBM ζηνλ Πειάηε.
Με ηνλ όξν "Πειάηεο" λννύληαη ε εηαηξεία, νη εμνπζηνδνηεκέλνη ρξήζηεο ηεο θαη νη απνδέθηεο ηεο Υπεξεζίαο
Cloud. Η αληίζηνηρε Πξνζθνξά Τηκήο (Quotation) θαη ε Απόδεημε Γηθαηώκαηνο (Proof of Entitlement - "PoE")
παξέρνληαη σο ρσξηζηά Έγγξαθα Σπλαιιαγώλ.

1.

Υπηπεζία Cloud

1.1

IBM Predictive Solutions Foundation on Cloud
Τν IBM Predictive Solutions Foundation on Cloud παξέρεη λέν πεξηερόκελν γηα ζπγθεθξηκέλνπο
επηρεηξεκαηηθνύο θιάδνπο, δηεπθνιύλεη ηελ αλάπηπμε πξνγλσζηηθώλ κνληέισλ θαη παξέρεη κηα λέα
εκπεηξία ρξήζηε πνπ επηηξέπεη ηελ εκπεξηζηαησκέλε ελεκέξσζε γηα δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο
επηρεηξεκαηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ.
Πεξηιακβάλεη ηηο αθόινπζεο ιεηηνπξγίεο θαη δπλαηόηεηεο:
●

Πεξηερόκελν γηα ζπγθεθξηκέλνπο επηρεηξεκαηηθνύο θιάδνπο - βαζηδόκελα ζην cloud κνληέια θαη
ρεηξηζηήξηα θαη έλα ζρήκα δεδνκέλσλ πνπ ππνζηεξίδεη ηνπο πόξνπο θαη ηηο δηαδηθαζίεο
ζπγθεθξηκέλσλ επηρεηξεκαηηθώλ θιάδσλ, όπσο π.ρ. ηεο ρεκηθήο θαη ηεο πεηξειατθήο βηνεραλίαο,
ηεο ελέξγεηαο θαη ησλ επηρεηξήζεσλ θνηλήο σθέιεηαο, ηεο απηνθηλεηνβηνκεραλίαο θαη άιισλ
θιάδσλ.

●

Δπθνιόηεξε αλάπηπμε - παξέρεη ζε εμεηδηθεπκέλα ζηειέρε (όπσο π.ρ. ζε ηερληθνύο επηρεηξεζηαθώλ
ιεηηνπξγηώλ) ηε δπλαηόηεηα αμηνπνίεζεο κηαο βηβιηνζήθεο πόξσλ γηα ηελ αλάπηπμε κνληέισλ
πςειήο αθξίβεηαο ρσξίο λα απαηηνύληαη εμεηδηθεπκέλεο γλώζεηο πιεξνθνξηθήο ή δηαρείξηζεο
δεδνκέλσλ ζην cloud.

●

Πξνζαλαηνιηζκόο ζε ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίεο δξαζηεξηνηήησλ – παξέρεη κηα λέα βαζηδόκελε ζην
cloud εκπεηξία ρξήζηε πνπ επηηξέπεη ηελ εκπεξηζηαησκέλε ελεκέξσζε ηνπ αλαιπηή
επηρεηξεζηαθώλ ιεηηνπξγηώλ αλαθνξηθά κε ηηο απαηηήζεηο πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο ρσξίο λα
απαηηείηαη ε ζπκκεηνρή εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνύ πιεξνθνξηθήο ή/θαη αλάιπζεο δεδνκέλσλ.

Απηή ε Υπεξεζία Cloud δελ έρεη ζρεδηαζηεί γηα ηελ θάιπςε ζπγθεθξηκέλσλ απαηηήζεσλ αζθάιεηαο γηα
ξπζκηδόκελν πεξηερόκελν, όπσο π.ρ. γηα πιεξνθνξίεο πξνζσπηθνύ ή εκπηζηεπηηθνύ ραξαθηήξα. Δίλαη
επζύλε ηνπ Πειάηε λα πξνζδηνξίδεη αλ απηή ε Υπεξεζία Cloud αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο ηνπ Πειάηε
ζε ό,ηη αθνξά ην είδνο πεξηερνκέλνπ πνπ ρξεζηκνπνηεί ν Πειάηεο ζε ζπλάξηεζε κε ηελ Υπεξεζία Cloud.

1.2

IBM Predictive Maintenance on Cloud
Απηή ε Υπεξεζία Cloud παξέρεη ζηνπο ρξήζηεο ηε δπλαηόηεηα παξαθνινύζεζεο, ζπληήξεζεο θαη
βειηηζηνπνίεζεο επηρεηξεζηαθώλ πόξσλ κε ζθνπό ηελ θαιύηεξε αμηνπνίεζε θαη απόδνζή ηνπο. Τν
ζύζηεκα εληνπίδεη απηόκαηα δπλεηηθά ηξσηά ζεκεία πξηλ παξνπζηαζηεί θάπνηα βιάβε θαη παξέρεη
πξνγλώζεηο γηα κειινληηθέο βιάβεο επηηξέπνληαο έηζη ηελ πξνιεπηηθή θηλεηνπνίεζε πξνζσπηθνύ
ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο.

1.3

IBM Analytics Solutions Foundation on Cloud
Απηή ε Υπεξεζία Cloud απνηειεί κηα πξνδηακνξθσκέλε πιαηθόξκα πνπ αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο
αλάιπζεο ελόο νξγαληζκνύ, από ηε ζπιινγή δεδνκέλσλ θαη ηελ πξόγλσζε απνηειεζκάησλ έσο ηε
δεκηνπξγία πξνθίι γηα επηρεηξεζηαθνύο πόξνπο θαη ηελ νπηηθνπνίεζε επηρεηξεκαηηθώλ πιεξνθνξηώλ.
Απηή ε Υπεξεζία Cloud πεξηιακβάλεη 12TB ρώξν απνζήθεπζεο θαη 1 εθαηνκκύξην ζπκβάληα.

1.4

IBM Analytic Solutions Foundation Model Authoring on Cloud
Απηή ε Υπεξεζία Cloud παξέρεη αζθαιή πξόζβαζε ζε έλα βαζηδόκελν ζην cloud πεξηβάιινλ IBM SPSS
Modeler Client πνπ απαηηείηαη γηα ηε ζύληαμε θαη εξγαζία κε κνληέια θαη ξνέο.
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1.5

Πποαιπεηικέρ Επιλογέρ

1.5.1

IBM Analytics Solution Foundation on Cloud Additional Storage
Απηή ε Υπεξεζία CLoud ζα απμάλεη ηηο απαηηήζεηο ρώξνπ απνζήθεπζεο γηα ηε βάζε δεδνκέλσλ ζαο ζε
ελόηεηαο ησλ 4TB.

1.5.2

IBM Analytics Solution Foundation on Cloud Additional Events
Απηή ε Υπεξεζία Cloud επεθηείλεη ηηο δπλαηόηεηεο αλάιπζεο ζπκβάλησλ πέξα από ην βαζηθό όξην θαη
αγνξάδεηαη ζε ελόηεηεο ησλ 100.000 ζπκβάλησλ.

2.

Πεπιγπαθή Αζθάλειαρ
Απηή ε Υπεξεζία Cloud ζπκκνξθώλεηαη κε ηηο βαζηθέο αξρέο πξνζηαζίαο θαη αζθάιεηαο δεδνκέλσλ γηα
Υπεξεζίεο Cloud, νη νπνίεο θαζίζηαληαη δηαζέζηκεο ζηελ ηζηνζειίδα
https://www.ibm.com/cloud/resourcecenter/content/80 θαη κε νπνηνπζδήπνηε πξόζζεηνπο όξνπο
πξνβιέπνληαη ζην παξόλ άξζξν. Τπρόλ αιιαγέο ζηηο βαζηθέο αξρέο αζθάιεηαο δεδνκέλσλ ηεο IBM δελ
ζα ππνβαζκίδνπλ ηελ αζθάιεηα ηεο Υπεξεζίαο Cloud.

3.

Τεσνική Υποζηήπιξη
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηόδνπ ζπλδξνκήο παξέρεηαη ηερληθή ππνζηήξημε γηα απηή ηελ Υπεξεζία Cloud,
όπσο θαζνξίδεηαη ζην Δγρεηξίδην Υπνζηήξημεο ηνπ ΙΒΜ SaaS (ΙΒΜ Software as a Service [SaaS] Support
Handbook), ην νπνίν δηαηίζεηαη ζηελ ηζηνζειίδα http://www.ibm.com/software/support/handbook.html ή ζε
κεηαγελέζηεξε παξερόκελε από ηελ IBM δηεύζπλζε ζην δηαδίθηπν. Η ηερληθή ππνζηήξημε πεξηιακβάλεηαη
ζηελ Υπεξεζία Cloud θαη δελ δηαηίζεηαη σο ρσξηζηή πξνζθνξά.

4.

Δικαιώμαηα και Τιμολόγηζη

4.1

Μεηπικά Σςζηήμαηα Φπέωζηρ
Η Υπεξεζία Cloud θαζίζηαηαη δηαζέζηκε βάζεη ηνπ κεηξηθνύ ζπζηήκαηνο ρξέσζεο πνπ θαζνξίδεηαη ζην
Έγγξαθν Σπλαιιαγήο:
α.

Πεπίπηωζη Φπήζηρ (Instance) - κηα κνλάδα κέηξεζεο βάζεη ηεο νπνίαο κπνξεί λα απνθηεζεί ε
Υπεξεζία Cloud. Πεξίπησζε Φξήζεο είλαη ε πξόζβαζε ζε κηα ζπγθεθξηκέλε παξακεηξνπνίεζε ηεο
Υπεξεζίαο Cloud. Πξέπεη λα απνθηεζνύλ επαξθή δηθαηώκαηα γηα θάζε Πεξίπησζε Φξήζεο ηεο
Υπεξεζίαο Cloud πνπ θαζίζηαηαη δηαζέζηκε γηα πξόζβαζε θαη ρξήζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηόδνπ
κέηξεζεο πνπ θαζνξίδεηαη ζηελ Απόδεημε Γηθαηώκαηνο ή ζην Έγγξαθν Σπλαιιαγήο ηνπ Πειάηε.

β.

Πεπιοςζιακό ζηοισείο (Asset) – κηα κνλάδα κέηξεζεο βάζεη ηεο νπνίαο κπνξεί λα απνθηεζεί ε
Υπεξεζία Cloud. Πεξηνπζηαθό Σηνηρείν είλαη νπνηνζδήπνηε πιηθόο πόξνο ή αληηθείκελν αμίαο πξνο
δηαρείξηζε, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ εμνπιηζκνύ παξαγσγήο, θηηξηαθώλ εγθαηαζηάζεσλ,
κεηαθνξηθώλ νρεκάησλ, θαη εμνπιηζκνύ θαη ινγηζκηθνύ πιεξνθνξηθήο. Κάζε πόξνο ή ζηνηρείν πνπ
έρεη κηα κνλαδηθή ηαπηόηεηα ζηελ Υπεξεζία Cloud ζεσξείηαη ρσξηζηό Πεξηνπζηαθό Σηνηρείν. Πξέπεη
λα απνθηεζνύλ επαξθή δηθαηώκαηα γηα ηελ θάιπςε ησλ Πεξηνπζηαθώλ Σηνηρείσλ ησλ νπνίσλ
γίλεηαη επεμεξγαζία κέζσ ηεο Υπεξεζίαο Cloud ή ηα νπνία βξίζθνληαη ππό ηε δηαρείξηζε ηεο
Υπεξεζίαο Cloud θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηόδνπ κέηξεζεο πνπ θαζνξίδεηαη ζηελ Απόδεημε
Γηθαηώκαηνο ή ζην Έγγξαθν Σπλαιιαγήο ηνπ Πειάηε.

γ.

Terabyte – κηα κνλάδα κέηξεζεο βάζεη ηεο νπνίαο κπνξεί λα απνθηεζεί ε Υπεξεζία Cloud. Έλα
Terabyte είλαη 2 πςσκέλν ζηε δύλακε 40 bytes. Πξέπεη λα απνθηεζνύλ επαξθή δηθαηώκαηα γηα ηελ
θάιπςε ηνπ ζπλνιηθνύ αξηζκνύ Terabytes ησλ νπνίσλ γίλεηαη επεμεξγαζία κέζσ ηεο Υπεξεζίαο
Cloud θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηόδνπ κέηξεζεο πνπ θαζνξίδεηαη ζηελ Απόδεημε Γηθαηώκαηνο ή ζην
Έγγξαθν Σπλαιιαγήο ηνπ Πειάηε.

δ.

Σςμβάνηα (Events) – κηα κνλάδα κέηξεζεο βάζεη ηεο νπνίαο κπνξεί λα απνθηεζεί ε Υπεξεζία
Cloud. Τα δηθαηώκαηα επί Σπκβάλησλ βαζίδνληαη ζηνλ αξηζκό εκθαλίζεσλ ελόο ζπγθεθξηκέλνπ
ζπκβάληνο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηε ρξήζε ηεο Υπεξεζίαο Cloud. Τα δηθαηώκαηα επί Σπκβάλησλ
αθνξνύλ ζηε ζπγθεθξηκέλε Υπεξεζία Cloud θαη δελ επηηξέπεηαη ε αληαιιαγή, αιιαγή ή
ζπλάζξνηζε δηθαησκάησλ επί ελόο είδνπο ζπκβάληνο κε άιια δηθαηώκαηα επί Σπκβάλησλ θάπνηαο
άιιεο Υπεξεζίαο Cloud ή θάπνηνπ άιινπ είδνπο ζπκβάληνο. Πξέπεη λα απνθηεζνύλ επαξθή
δηθαηώκαηα γηα ηελ θάιπςε θάζε ζπκβάληνο πνπ πξνθύπηεη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηόδνπ
κέηξεζεο πνπ θαζνξίδεηαη ζε κηα Απόδεημε Γηθαηώκαηνο (Proof of Entitlement - "PoE") ή έλα
Έγγξαθν Σπλαιιαγήο.
Γηα απηή ηελ Υπεξεζία Cloud, ηα Σπκβάληα πσινύληαη ζε ελόηεηεο ησλ 100.000.
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4.2

Φπέωζη για μη Πλήπη Μήνα
Σην Έγγξαθν Σπλαιιαγήο κπνξεί λα θαζνξίδεηαη κηα ρξέσζε γηα κε πιήξε κήλα, ε νπνία ζα
ππνινγίδεηαη θαη' αλαινγία.

4.3

Φπεώζειρ Υπέπβαζηρ
Αλ ε πξαγκαηηθή ρξήζε ηεο Υπεξεζίαο Cloud θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηόδνπ κέηξεζεο ππεξβαίλεη ηα
δηθαηώκαηα ρξήζεο πνπ νξίδνληαη ζηελ Απόδεημε Γηθαηώκαηνο, ν Πειάηεο ζα ρξεώλεηαη γηα ηελ
ππέξβαζε, όπσο νξίδεηαη ζην Έγγξαθν Σπλαιιαγήο.

5.

Πεπίοδορ Ιζσύορ και Επιλογέρ Ανανέωζηρ
Η πεξίνδνο ηζρύνο ηεο Υπεξεζίαο Cloud αξρίδεη θαηά ηελ εκεξνκελία πνπ ε IBM εηδνπνηεί ηνλ Πειάηε όηη
έρεη πξόζβαζε ζηελ Υπεξεζία Cloud, όπσο ηεθκεξηώλεηαη ζηελ Απόδεημε Γηθαηώκαηνο. Σηελ Απόδεημε
Γηθαηώκαηνο ζα θαζνξίδεηαη αλ ε Υπεξεζία Cloud αλαλεώλεηαη απηόκαηα, εμαθνινπζεί λα παξέρεηαη
βάζεη ζπλερόκελεο ρξήζεο ή δηαθόπηεηαη ζην ηέινο ηεο πεξηόδνπ ηζρύνο.
Σε πεξίπησζε απηόκαηεο αλαλέσζεο, εθηόο εάλ ν Πειάηεο παξάζρεη έγγξαθε εηδνπνίεζε ηνπιάρηζηνλ
90 εκέξεο πξηλ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο πεξηόδνπ ηζρύνο, ε Υπεξεζία Cloud ζα αλαλεώλεηαη απηόκαηα
γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα πνπ θαζνξίδεηαη ζηελ Απόδεημε Γηθαηώκαηνο.
Σε πεξίπησζε ζπλερόκελεο ρξήζεο, ε Υπεξεζία Cloud ζα εμαθνινπζεί λα είλαη δηαζέζηκε ζε κεληαία
βάζε έσο όηνπ ν Πειάηεο πξνβεί ζε έγγξαθε δήισζε θαηαγγειίαο 90 εκεξώλ. Η Υπεξεζία Cloud ζα
εμαθνινπζεί λα είλαη δηαζέζηκε κέρξη ην ηέινο ηνπ εκεξνινγηαθνύ κήλα κεηά ηελ ελ ιόγσ πεξίνδν 90
εκεξώλ.

6.

Ππόζθεηερ Πληποθοπίερ

6.1

Λογιζμικό Ενεπγοποίηζηρ
Απηή ε Υπεξεζία Cloud πεξηιακβάλεη ινγηζκηθό ελεξγνπνίεζεο, ην νπνίν επηηξέπεηαη λα ρξεζηκνπνηείηαη
κόλν ζε ζπλάξηεζε κε ηε ρξήζε ηεο Υπεξεζίαο Cloud από ηνλ Πειάηε θαη κόλν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
πεξηόδνπ ηζρύνο ηεο Υπεξεζίαο Cloud.

6.2

Απαγοπεςμένερ Φπήζειρ
Απαγόξεπζε Φξήζεο ζε Σπλζήθεο Υςεινύ Κηλδύλνπ ("No High Risk Use"): Ο Πειάηεο δελ επηηξέπεηαη
λα ρξεζηκνπνηεί ηελ Υπεξεζία Cloud ζε νπνηαδήπνηε εθαξκνγή ή πεξίζηαζε όπνπ ε δπζιεηηνπξγία ηεο
Υπεξεζίαο Cloud ζα κπνξνύζε λα νδεγήζεη ζε ζάλαην ή ζε ζνβαξή ζσκαηηθή βιάβε νπνηνπδήπνηε
πξνζώπνπ ή ζε ζνβαξή θπζηθή ή πεξηβαιινληηθή δεκία ("Φξήζε ζε Σπλζήθεο Υςεινύ Κηλδύλνπ").
Παξαδείγκαηα Φξήζεο ζε Σπλζήθεο Υςεινύ Κηλδύλνπ είλαη, ελδεηθηηθά θαη όρη πεξηνξηζηηθά, ρξήζε ζε
αεξνζθάθε θαη άιια κέζα καδηθήο κεηαθνξάο, ππξεληθέο θαη ρεκηθέο εγθαηαζηάζεηο, ζπζηήκαηα
ππνζηήξημεο δσηηθώλ ιεηηνπξγηώλ ηνπ αλζξώπηλνπ νξγαληζκνύ, εκθπηεύζηκεο ηαηξηθέο ζπζθεπέο,
κεραλνθίλεηα νρήκαηα ή νπιηθά ζπζηήκαηα. Η Φξήζε ζε Σπλζήθεο Υςεινύ Κηλδύλνπ δελ πεξηιακβάλεη
ηε ρξήζε ηεο ππεξεζίαο Cloud γηα δηαρεηξηζηηθνύο ζθνπνύο, γηα ηελ απνζήθεπζε δεδνκέλσλ
παξακεηξνπνίεζεο, σο εξγαιείσλ ζρεδηαζκνύ ή/θαη παξακεηξνπνίεζεο ή άιισλ κε ειεγθηηθώλ
εθαξκνγώλ, ε δπζιεηηνπξγία ησλ νπνίσλ δελ ζα νδεγνύζε ζε ζάλαην, ζσκαηηθή βιάβε ή ζνβαξή θπζηθή
ή πεξηβαιινληηθή δεκία. Δπηηξέπεηαη ε επηθνηλσλία ησλ ελ ιόγσ κε ειεγθηηθώλ εθαξκνγώλ κε ηηο
εθαξκνγέο πνπ πξαγκαηνπνηνύλ ηνλ έιεγρν, αιιά δελ επηηξέπεηαη λα είλαη άκεζα ή έκκεζα ππεύζπλεο
γηα ηε ιεηηνπξγία ειέγρνπ.

6.3

Πεπιοπιζμοί Φπήζηρ
Οξηζκνί:
α.

Τεσνοςπγήμαηα ηος IBM SaaS (IBM SaaS Artifacts) – ηα πιηθά πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηε ιίζηα
IBM SaaS Artifacts ζηνλ Οδεγό Φξήζηε ηνπ IBM SaaS (IBM SaaS User Guide). Τα Τερλνπξγήκαηα
ηνπ IBM SaaS απνηεινύλ έλα επξύ θάζκα πξνθαζνξηζκέλσλ θαη πξνπαξακεηξνπνηεκέλσλ
πιηθώλ, ζηα νπνία πεξηιακβάλνληαη, ελδεηθηηθά: πξνγλσζηηθά κνληέια, επηρεηξεζηαθνί θαλόλεο,
ξνέο κελπκάησλ, κνληέια επηρεηξεκαηηθήο επθπΐαο θαη αλαθνξέο, ελεξγέο αλαθνξέο θαη ρεηξηζηήξηα
επηρεηξεκαηηθήο επθπΐαο, ε δνκή κνληέισλ δηαρείξηζεο θξίζηκσλ δεδνκέλσλ θαη ην ζρήκα
δεδνκέλσλ.

β.

Πεπιοςζιακό Σηοισείο (Asset) – νπνηνζδήπνηε πιηθόο πόξνο ή αληηθείκελν αμίαο πξνο δηαρείξηζε,
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ εμνπιηζκνύ παξαγσγήο, θηηξηαθώλ εγθαηαζηάζεσλ, κεηαθνξηθώλ
νρεκάησλ, θαη εμνπιηζκνύ θαη ινγηζκηθνύ πιεξνθνξηθήο.
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Ο Πειάηεο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ηελ Υπεξεζία Cloud γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ Τερλνπξγεκάησλ
ηνπ IBM SaaS Artifacts ή γηα ηε δεκηνπξγία λέσλ Τερλνπξγεκάησλ ηνπ IBM SaaS (από θνηλνύ:
"Πξνζαξκνζκέλα Τερλνπξγήκαηα ηνπ IBM SaaS").
Τα Τερλνπξγήκαηα ηνπ IBM SaaS θαη ηα Πξνζαξκνζκέλα Τερλνπξγήκαηα ηνπ IBM SaaS δελ επηηξέπεηαη
λα ρξεζηκνπνηνύληαη αλεμάξηεηα από απηήο ηεο Υπεξεζίαο Cloud.
Ο Πειάηεο δελ είλαη ππνρξεσκέλνο λα παξέρεη ππνζηήξημε γηα Πξνζαξκνζκέλα Τερλνπξγήκαηα ηνπ IBM
SaaS. Οπνηεζδήπνηε εγγπήζεηο γηα ηελ Υπεξεζία Cloud δελ ηζρύνπλ γηα ηα Πξνζαξκνζκέλα
Τερλνπξγήκαηα ηνπ IBM SaaS.
Η Υπεξεζία Cloud επηηξέπεηαη λα ρξεζηκνπνηείηαη κόλν κε Γεδνκέλα Πξνγλσζηηθήο Σπληήξεζεο ζην
Cloud. Γεδνκέλα Πξνγλσζηηθήο Σπληήξεζεο ζην Cloud είλαη δεδνκέλα πνπ ζρεηίδνληαη άκεζα κε
Πεξηνπζηαθά Σηνηρεία ηνπ Πειάηε ή δεδνκέλα πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ αλάιπζε ελόο Πεξηνπζηαθνύ
Σηνηρείνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ζπλαθώλ δεδνκέλσλ (contextual data).
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