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Σειέθσλν επηθνηλσλίαο: 210-6881897 

Fax επηθνηλσλίαο: 210-6801303 

E-mail: jpournaras@gr.ibm.com 

 
 
ΠΡΟΣΑΔΙ / ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ 
 
 
1. ΓΔΝΙΚΔ ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ ΔΠΙ ΣΟΤ ΥΔΓΙΟΤ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ 
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2. ΔΙΓΙΚΔ ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ – Μέρος Α: Ανηικείμενο και Προδιαγραθές Έργοσ 

 
 

Α/Α 
Παράγραθος 

αναθοράς 

 (π.τ. Α 3.4) 

Σίηλος 

Παραγράθοσ 

ελίδα / -ες 

αναθοράς 

Άλλες ζτεηικές 

παραπομπές 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ / ΥΟΛΙΑ /  

ΠΡΟΣΑΔΙ /ΔΡΩΣΗΜΑΣΑ 

1)  

     

2)  
     

3)  
     

4)  
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3. ΔΙΓΙΚΔ ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ – Μέρος B: Γενικοί και Διδικοί Όροι 

 
 

Α/Α 
Παράγραθος 

αναθοράς 

 (π.τ. Β 3.4) 

Σίηλος 
Παραγράθοσ 

ελίδα / -ες 
αναθοράς 

Άλλες ζτεηικές 
παραπομπές 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ / ΥΟΛΙΑ /  
ΠΡΟΣΑΔΙ /ΔΡΩΣΗΜΑΣΑ 

1)  

     

2)  
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4. ΔΙΓΙΚΔ ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ – Μέρος Γ: Τποδείγμαηα και Πίνακες σμμόρθωζης 

 
 

Α/Α 
Παράγραθος αναθοράς 

 (π.τ. Α 3.4) 
Σίηλος Παραγράθοσ ελίδα / -ες αναθοράς 

Άλλες ζτεηικές 

παραπομπές 

1) 
C.3.11 Λνγηζκηθό Γηαρείξηζεο Βάζεο Γεδνκέλσλ 42 - 45  

 
ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ / ΥΟΛΙΑ / ΠΡΟΣΑΔΙ /ΔΡΩΣΗΜΑΣΑ 

 

ηνλ Πίλαθα C3.11, δεηείηαη: 
 
“Δλζσκαησκέλεο δπλαηόηεηεο ζρεδίαζεο, παξαγσγήο θαη δηάζεζεο αλαθνξώλ (Reports) βαζηδόκελσλ ζε ζρεζηαθά θαη πνιπδηάζηαηα δεδνκέλα 
πνπ απνζεθεύνληαη ζην RDBMS, τωρίς ηην τρήζη και μεζολάβηζη ηρίηοσ προϊόνηος.” 
 
Η απαίηεζε αλαθέξεηαη ζε ενζωμαηωμένο ολοκληρωμένο πεξηβάιινλ αλαθνξώλ. Δπίζεο αλθέξεηαη "Σα παξαπάλσ ιεηηνπξγηθά 

ραξαθηεξηζηηθά λα είλαη ελζσκαησκέλα ζην πξνζθεξόκελν ζύζηεκα ΒΓ θαη λα κελ απαηηείηαη η προζθορά επιπλέον προϊόνηων λογιζμικού 

γηα ηελ θάιπςε ηεο δεηνύκελεο ιεηηνπξγηθόηεηαο." 
 
Καη 
 

Να ππνζηεξίδνληαη θαη’ ειάρηζην ηα παξαθάησ ιεηηνπξγηθά ραξαθηεξηζηηθά από ην ενζωμαηωμένο ολοκληρωμένο πεξηβάιινλ αλαθνξώλ: 
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• Αξρηηεθηνληθή βαζηζκέλε ζε εμππεξεηεηή (server based) γηα ηελ θεληξηθή απνζήθεπζε θαη δηάζεζε ησλ αλαθνξώλ. 
• Να ππνζηεξίδεηαη on-line πξόζβαζε ζηηο αλαθνξέο κε ρξήζε απινύ WEB Browser. 
• Να ππνζηεξίδεηαη απζεληηθνπνίεζε (authentication) ησλ ρξεζηώλ θαηά ηελ πξόζβαζή ηνπο ζηηο αλαθνξέο. 
• Να ππνζηεξίδνληαη πνιηηηθέο αζθάιεηαο κε νξηζκό ξόισλ θαη δηθαησκάησλ θαηά ηελ πξόζβαζε ησλ ρξεζηώλ ζηνλ εμππεξεηεηή 
αλαθνξώλ. Αλάινγα κε ηα δηθαηώκαηα θαη ην ξόιν ηνπο, νη ρξήζηεο λα κπνξνύλ λα επηηεινύλ δηαθνξεηηθέο επηηξεπόκελεο ιεηηνπξγίεο. 
• Υξήζε εηδηθήο γιώζζαο, βαζηζκέλεο εμ’ νινθιήξνπ ζε XML, γηα ηνλ νξηζκό  θαη ηελ πεξηγξαθή ησλ αλαθνξώλ. 
• Να ππνζηεξίδεηαη ε ρξήζε πεξηερνκέλνπ πνιιαπιώλ γισζζώλ international support) ζηηο παξαγόκελεο αλαθνξέο, κε ρξήζε ηνπ 
πξνηύπνπ Unicode. 
• Η ίδηα αλαθνξά λα κπνξεί λα παξαρζεί ζε δηάθνξεο κνξθέο αλαπαξάζηαζεο (output formats). Να ππνζηεξίδεηαη  ε παξαγσγή αλαθνξώλ 
ηνπιάρηζηνλ ζηηο εμήο κνξθέο: HTML, PDF, MS Excel, MS Word, XML, CSV (Comma Separated Values), Δηθόλα (BMP, EMF, EMFPlus, GIF, JPEG, 
TIFF, PNG).   
• Οη παξαγόκελεο αλαθνξέο λα κπνξνύλ λα απνζηαινύλ απηνκαηνπνηεκέλα ζηνπο ρξήζηεο κε ρξήζε ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ είηε 
απηνύζηεο ζε νπνηαδήπνηε παξαγόκελε κνξθή (σο e-mail attachment) είηε σο URL Link γηα ηελ εθ ησλ πζηέξσλ πξόζβαζε ησλ ρξεζηώλ ζε απηέο 
κε ηε ρξήζε WEB Browser. 
• Να ππνζηεξίδνληαη ππεξεζίεο εγγξαθήο ησλ ρξεζηώλ (subscription) ζε αλαθνξέο ηνπ ελδηαθέξνληνο ηνπο, νη νπνίεο ζα παξαδίδνληαη ζε 
απηνύο απηνκαηνπνηεκέλα. 
• Να παξέρεηαη WEB Based πεξηβάιινλ δηαρείξηζεο ησλ αλαθνξώλ ην νπνίν λα ππνζηεξίδεη θαη’ ειάρηζην ρξνλνπξνγξακκαηηζκό παξαγσγήο 
αλαθνξώλ (report scheduling) θαη ηήξεζε ηζηνξηθνύ (report history). 
• Να παξέρεηαη πξόζβαζε ζηελ ιεηηνπξγηθόηεηα ηνπ εμππεξεηεηή αλαθνξώλ κε ρξήζε WEB Services, γηα ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ 
δπλαηνηήησλ ηνπ από ηξίηεο εθαξκνγέο. 
• Nα παξέρεηαη πεξηβάιινλ ζρεδηαζκνύ ησλ αλαθνξώλ κε γξαθηθό ηξόπν.  
• Να παξέρεηαη ε δπλαηόηεηα ζρεδηαζκνύ ad-hoc αλαθνξώλ από απινύο ρξήζηεο κε ηελ ρξήζε εμεηδηθεπκέλνπ γη’ απηό ην ζθνπό 
εξγαιείνπ.  
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Σα παξαπάλσ ιεηηνπξγηθά ραξαθηεξηζηηθά λα είλαη ενζωμαηωμένα ζηο προζθερόμενο ζύζηημα ΒΓ και να μην απαιηείηαι η προζθορά 
επιπλέον προϊόνηων λογιζμικού γηα ηελ θάιπςε ηεο δεηνύκελεο ιεηηνπξγηθόηεηαο. 
 
 

Η απαίηεζε αλαθέξεηαη ζε παξαγσγή αλαθνξώλ ζηηο εμήο κνξθέο Δηθόλα (BMP, EMF, EMFPlus, GIF, JPEG, TIFF, PNG). Σα πξόηππα EMF, 
EMFPlus, απνηεινύλ ηερλνινγία ζρεηηδόκελε κε Λεηηνπξγηθά πζηήκαηα ζπγθεθξηκέλνπ Καηαζθεπαζηή. Η ππνρξεσηηθή απαίηεζε λα 

ππνζηεξίδνληαη ηα πξόηππα  EMF, EMFPlus, από ην ύζηεκα Αλαθνξώλ ππνζηεξίδεηαη κόλν από ύζηεκα ρεζηαθήο Βάζεο Γεδνκέλσλ / 
Αλαθνξώλ ζπγθεθξηκέλνπ Καηαζθεπαζηή (από ην site ηνπ νπνίνπ εκθαλώο έρεη αληηγξαθεί (https://msdn.microsoft.com/en-

us/library/dd283101.aspx) θαη δελ ππνζηεξίδεηαη εγγελώο από όινπο ηνπο Καηαζθεπαζηέο Λνγηζκηθνύ. 
 
Παραηήρηζη:  

 
Η ππνρξεσηηθή απαίηεζε γηα "ενζωμαηωμένο ολοκληρωμένο πεξηβάιινλ αλαθνξώλ... ρσξίο λα κελ απαηηείηαη η προζθορά επιπλέον 

προϊόνηων λογιζμικού γηα ηελ θάιπςε ηεο δεηνύκελεο ιεηηνπξγηθόηεηαο" θαη "τωρίς ηην τρήζη και μεζολάβηζη ηρίηοσ προϊόνηος" 

δύλαηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί κνλνπσιηαθά θαη λα απνθιείζεη Καηαζθεπαζηέο Λνγηζκηθνύ πνπ γηα εκπνξηθνύο ιόγνπο έρνπλ επηιέμεη λα 
ρξεζηκνπνηήζνπλ δηαθνξεηηθή νλνκαηνινγία ζην επίπεδν ηεο ρεζηαθήο Βάζεο Γεδνκέλσλ θαη ζην επίπεδν ησλ εθαξκνγώλ. 

 
Οη παξνύζεο απαηηήζεηο απνθιείνπλ ηελ ηζόηηκε ζπκκεηνρή δηεζλώο αλαγλσξηζκέλσλ πιαηθόξκσλ .Γ.Β.Γ ηξίησλ θαηαζθεπαζηώλ, θαζώο θαη ηελ 

ζπκκεηνρή ιύζεσλ ινγηζκηθνύ πνπ ζηεξίδνληαη ζε απηέο ηηο πιαηθόξκεο. Παξαθαινύκε λα αθαηξεζνύλ νη όξνη EMF, EMFPlus, θαζώο θαη νη 
απαηηήζεηο "λα κελ απαηηείηαη η προζθορά επιπλέον προϊόνηων λογιζμικού γηα ηελ θάιπςε ηεο δεηνύκελεο ιεηηνπξγηθόηεηαο" θαη "τωρίς 

ηην τρήζη και μεζολάβηζη ηρίηοσ προϊόνηος" 
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Α/Α 
Παράγραθος αναθοράς 

 (π.τ. Α 3.4) 
Σίηλος Παραγράθοσ ελίδα / -ες αναθοράς 

Άλλες ζτεηικές 
παραπομπές 

2) 

C.3.11 Λνγηζκηθό Γηαρείξηζεο Βάζεο Γεδνκέλσλ 47  

 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ / ΥΟΛΙΑ / ΠΡΟΣΑΔΙ /ΔΡΩΣΗΜΑΣΑ 
 

ηνλ Πίλαθα C3.11, δεηείηαη: 
«Θα πξέπεη λα ππάξρεη επίζεκα δεκνζηεπκέλν από ηνλ θαηαζθεπαζηή, ρξνλνδηάγξακκα πιήξνπο ππνζηήξημεο ηνπ ινγηζκηθνύ RDBMS γηα 
δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ 7 εηώλ από ηελ εκεξνκελία θπθινθνξίαο ηνπ κε αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ παξερόκελσλ ππεξεζηώλ ππνζηήξημεο. Να δνζεί 
ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε θαη λα αλαθεξζεί ε ζρεηηθή ηνπνζεζία (URL) ζηνλ επίζεκν δηαδηθηπαθό ηόπν ηνπ θαηαζθεπαζηή.» 
 
Παραηήρηζη:  
 

Η ζπγθεθξηκέλε απαίηεζε είλαη πεξηνξηζηηθή θαη απνηειεί ραξαθηεξηζηηθό ζπγθεθξηκέλνπ θαηαζθεπαζηή , απνθιείνληαο ηε ζπκκεηνρή άιισλ 
δηεζλώλ θαηαζθεπαζηώλ ινγηζκηθνύ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο δηθήο καο. 

 

Παξαθαινύκε ε πξνδηαγξαθή λα αλακνξθσζεί σο εμήο: 
 

«Θα πξέπεη λα ππάξρεη επίζεκα ρξνλνδηάγξακκα πιήξνπο ππνζηήξημεο ηνπ ινγηζκηθνύ RDBMS από ηνλ θαηαζθεπαζηή κε αλαιπηηθή πεξηγξαθή 
ησλ παξερόκελσλ ππεξεζηώλ ππνζηήξημεο. Να δνζεί ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε ηνπ θαηαζθεπαζηή.» 


