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Τμήμα             : Οικ. Διασείπιζηρ  

Γπαθείο          : Διασ. Εςπωπαϊκών Ππογπαμμάηων                   

Πληποθοπίερ  : Τηλέμασορ Ζακςνθινόρ  

Δ/νζη             : Αγπάθων 3-5      

Τασ. Κώδικαρ : 15123 Μαπούζι 

Τηλέθωνο: 210 5212890 

Φαξ: 210 5212831 

    

Θέμα: Πξόζθιεζε ππνβνιήο πξνζθνξώλ γηα ζύλαςε ζύκβαζεο παξνρήο ππεξεζηώλ κε 
δηαδηθαζία δηαπξαγκάηεπζεο (απεπζείαο αλάζεζε) κε ηίηιν: «πλδξνκεηηθή ρξήζε εξγαιείσλ 
ηειεδηάζθεςεο θαη ηειε-ζπλεξγαζίαο, ύζηεκα Δηαρείξηζεο Πειαηεηαθώλ ρέζεσλ (CRM) θαη 
Παξνρή Τπεξεζηώλ Τπνζηήξημεο ηνπ Δηθηύνπ» ζην πιαίζην πινπνίεζεο ηος Τποέπγος 1 
«Δπιζηημονική ςποζηήπιξη για ηην ςλοποίηζη ηος έπγος», ηεο πξάμεο: «Αλάπηπμε θαη 
ιεηηνπξγία εζληθνύ δηθηύνπ θαζνιηθνύ ειέγρνπ γηα ηελ πξώηκε δηάγλσζε, αληηκεηώπηζε θαη 
επηδεκηνινγηθή θαηαγξαθή ηεο λενγληθήο βαξεθνΐαο» κε θσδηθό MIS 446795  ηνπ Ε.Π. «Αλάπηπμε 
Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ». 
 
 
σεη:  1. Η κε αξ. πξση. 4153 / 06-03-2014 απόθαζε έγθξηζεο  πινπνίεζεο κε ίδηα κέζα ηνπ 
Τπνέξγνπ 1 κε ηίηιν :«Επηζηεκνληθή ππνζηήξημε γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ» από ην ΚΕΕΛΠΝΟ. 
 
 
Δπλάκεη ηνπ αλσηέξσ ζρεηηθνύ ζην πιαίζην ησλ δξάζεσλ 1.1 θαη 1.2 ηνπ ππνέξγνπ 1, ηεο πξάμεο: 

«Αλάπηπμε θαη ιεηηνπξγία εζληθνύ δηθηύνπ θαζνιηθνύ ειέγρνπ γηα ηελ πξώηκε δηάγλσζε, 

αληηκεηώπηζε θαη επηδεκηνινγηθή θαηαγξαθή ηεο λενγληθήο βαξεθνΐαο», ην  ΚΕΕΛΠΝΟ  πξνζθεύγεη 

ζηε δηαδηθαζία δηαπξαγκάηεπζεο γηα ηελ ππνγξαθή ζύκβαζεο παξνρήο ππεξεζηώλ ζςνολικού 

πποϋπολογιζμού 5.249,06 εςπώ ζςμπεπιλαμβανομένος ηος ΦΠΑ. Η επηινγή ζα γίλεη κε βάζε 

ηελ ρακειόηεξε ηηκή θαη εθόζνλ πιεξνύληαη νη απαηηνύκελεο πξνδηαγξαθέο.      

Μαπούσι, 29/04/2014 

Απιθμ.Ππυτ.:2352 

 

 

Ππορ: 

1) ΑΝΣΑΠΣΙΒ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΙΚΔ  ΤΠΗΡΔΙΔ 

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Μ.ΔΠΔ 

Τπότη κος Κατσούλα 

τηλ:2118002413 fax 2118007304 

 

2)DOT BY DOT Λύσειρ Ανάπτςξηρ και Σεσνολογίαρ ΔΠΔ 

Τπότη καρ Αντυνίος 

Σηλ: 2155303241 fax: 2117701229 

 

3)GDK CO 

Γεώπγιορ Γ. Καπαγιαννόποςλορ Μ. ΔΠΔ 

Τπότη  κος  Καπαγιαννόποςλος 

Σηλ: 2741500963 fax: 2741500963 
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Δηα ηεο παξνύζεο ζαο θαινύκε όπσο καο ππνβάιιεηε έγγξαθε πξνζθνξά γηα ηελ ππνγξαθή 
ζύκβαζεο παξνρήο ππεξεζηώλ κε ηίηιν: «ςνδπομηηική σπήζη επγαλείυν ηηλεδιάζκετηρ και 
ηηλε-ζςνεπγαζίαρ, ύζηημα Γιασείπιζηρ Πελαηειακών σέζευν (CRM) και Παποσή 
Τπηπεζιών Τποζηήπιξηρ ηος Γικηύος»  
 
γηα ηα παξαθάησ: 
 

 πλδξνκεηηθή ρξήζε εξγαιείσλ ηειεδηάζθεςεο θαη ηειε-ζπλεξγαζίαο θαη ύζηεκα 
Δηαρείξηζεο Πειαηεηαθώλ ρέζεσλ (CRM), δύν (2) άδεηεο ζπλνιηθά, δηάξθεηαο 24 κελώλ.  

 Παξνρή Τπεξεζηώλ Τπνζηήξημεο ηνπ Δηθηύνπ 

 Παξακεηξνπνίεζε πζηήκαηνο Δηαρείξηζεο Πειαηεηαθώλ ρέζεσλ (CRM)  
 

Η πξάμε αθνξά ζηε δεκηνπξγία θαη ππνζηήξημε ηνπ δηθηύνπ ησλ ηαηξώλ ζηηο δεκόζηεο καηεπηηθέο 
θιηληθέο ηεο ρώξαο θαη άιισλ εκπιεθόκελσλ επαγγεικαηηώλ πγείαο πνπ ζα ζπκκεηάζρνπλ ζην 
εζληθό δίθηπν θαζνιηθνύ ειέγρνπ γηα ηελ πξώηκε δηάγλσζε, έγθαηξε αληηκεηώπηζε θαη 
επηδεκηνινγηθή θαηαγξαθή ηεο λενγληθήο βαξεθνΐαο. 

ηόρνο ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ δηθηύνπ είλαη λα έξζνπλ ζε επηθνηλσλία θνξείο θαη επαγγεικαηίεο πγείαο 
πνπ ζρεηίδνληαη άκεζα ή έκκεζα κε ην πξόβιεκα ηεο λενγληθήο βαξεθνΐαο ώζηε κέζα από απηή ηε 
δηθηύσζε: 

- Να ππάξρεη θαιύηεξν παξεκβαηηθό απνηέιεζκα 
- Να σθειεζνύλ όζν ην δπλαηόλ πεξηζζόηεξα παηδηά 
- Να αληαιιαρζνύλ απόςεηο θαη πξαθηηθέο πξνο όθεινο ηνπ πξνγξάκκαηνο 
- Να ππάξρεη ζπλεξγαζία θαη ππνζηήξημε γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ 

ελδερνκέλσο ζα πξνθύςνπλ θαηά ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο 
 

ην πιαίζην ησλ σο άλσ δξάζεσλ  πξνβιέπεηαη λα αμηνπνηεζεί εξγαιείν Δηαρείξηζεο Πειαηεηαθώλ 
ρέζεσλ (CRM) ην νπνίν ζα ρξεζηκνπνηεζεί σο ζηξαηεγηθό εξγαιείν γηα ηε δηαρείξηζε ησλ κειώλ 
θαη ησλ λνζειεπηηθώλ κνλάδσλ.  

Πεξηιακβάλεη ρξήζε ηερλνινγίαο γηα λα νξγαλώζεη, λα απηνκαηνπνηήζεη, λα ζπγρξνλίζεη δηεξγαζίεο 
θαη λα θαηαγξάςεη ζρέζεηο.  

Διδικόηεπα, αθοπά ζε  ςπηπεζία ‘cloud’, πος θα παπέσει άμεζη ππόζβαζη από 
οποιοδήποηε ζημείο για ηην ανάλςζη ποήρ επγαζιών καθώρ και για  ηην  άπηια ππόζβαζη 
ηυν μελών ηος δικηύος.  

 

ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ – ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ ΣΧΝ ΤΠΟΦΗΦΙΧΝ ΑΝΑΓΟΥΧΝ 

Δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκό έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξόζσπα. 
Οη ππνςήθηνη αλάδνρνη ππνρξενύληαη λα πξνζθέξνπλ ηα αθόινπζα: 
 

Α/Α Πεξηγξαθή 

1 Δύν (2) άδεηεο ρξήζεο γηα Microsoft Dynamic CRM Online γηα δηάξθεηα 24 
κελώλ  

2 Δύν (2) άδεηεο ρξήζεο γηα Microsoft Lync Online κε πιήξε δπλαηόηεηα 
νκαδηθήο ηειεδηάζθεςε γηα δηάξθεηα 24 κελώλ  
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3 Παξακεηξνπνίεζε εξγαιείνπ Microsoft Dynamic CRM Online ζύκθσλα κε ηηο 
αλάγθεο ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ηηο νδεγίεο ηνπ Επηζηεκνληθά Τπεύζπλνπ.  

 

 Η ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ζα πξέπεη λα γίλεη έσο ηελ Δεπηέξα 05/05/2014 θαη ώξα 
15:00 μ.μ. ζηελ έδξα ηνπ ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ., Αγξάθσλ 3-5, Μαξνύζη Αηηηθήο, Σ.Κ. 15123, 
ζε θιεηζηό θάθειν κε ηελ έλδεημε «Να μην ανοιχτεί  από τη Γραμματεία». 

 Η πξνζθνξά ζα πξέπεη λα πεξηέρεη ηα λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα ηνπ πξνζθέξνληα, 
ηνλ ΠΙΝΑΚΑ ΤΜΜΟΡΦΩΗ ζπκπιεξσκέλν θαη ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά. 

 Οη ππνςήθηνη αλάδνρνη νθείινπλ καδί κε ηελ πξνζθνξά λα θαηαζέζνπλ 
ππνρξεσηηθά αλαιόγσο κε ηελ λνκηθή κνξθή ηνπο, ηα θάησζη λνκηκνπνηεηηθά 
έγγξαθα: 

Α. Πξνθεηκέλνπ πεξί ππνγξαθήο ζπκβάζεσλ κε αληηζπκβαιιόκελν Αηνκηθή Επηρείξεζε ζην όλνκα ηνπ 
ηδηνθηήηε ηεο, απαηηνύληαη ηα εμήο έγγξαθα: 

1. Πηζηνπνηεηηθό αξκόδηαο δηθαζηηθήο αξρήο ή ηνπ Γεληθνύ Εκπνξηθνύ Μεηξώνπ (Γ.Ε.ΜΗ),  από ην 
νπνίν λα πξνθύπηεη όηη δε ηειεί ππό πηώρεπζε, πησρεπηηθό ζπκβηβαζκό, δηαδηθαζία θήξπμεο 
πηώρεπζεο, εθθαζάξηζε, αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε ή ππό έθδνζε απόθαζεο πησρεπηηθνύ 
ζπκβηβαζκνύ, αλαγθαζηηθήο εθθαζάξηζεο ή αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο.  

2. Πηζηνπνηεηηθό ηνπ νηθείνπ επηκειεηεξίνπ κε ην νπνίν πηζηνπνηείηαη ε εγγξαθή ηνπ ζε απηό θαη ην 
εηδηθό επάγγεικά ηνπ. 

3. Φνξνινγηθή θαη αζθαιηζηηθή ελεκεξόηεηα 
 

Β.  Για ηιρ Ομόππςθμερ Δηαιπείερ 

1. Αληίγξαθν θαηαζηαηηθνύ ζύζηαζεο θαη ηπρόλ ηξνπνπνηήζεσλ απηνύ. 
2. Πξόζθαην πηζηνπνηεηηθό από ην Πξσηνδηθείν ή ην Γεληθό Εκπνξηθό Μεηξών (Γ.Ε.ΜΗ), πεξί 

θαηαρώξεζεο ηνπ θαηαζηαηηθνύ ζύζηαζεο θαη ησλ ηπρόλ ηξνπνπνηήζεσλ απηνύ. 
3. Πηζηνπνηεηηθό αξκόδηαο δηθαζηηθήο αξρήο ή ηνπ Γ.Ε.ΜΗ, από ην νπνίν λα πξνθύπηεη όηη δε ηειεί 

ππό πηώρεπζε, πησρεπηηθό ζπκβηβαζκό, δηαδηθαζία θήξπμεο πηώρεπζεο, εθθαζάξηζε, 
αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε ή ππό έθδνζε απόθαζεο πησρεπηηθνύ ζπκβηβαζκνύ, αλαγθαζηηθήο 
εθθαζάξηζεο ή αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο.  

4. Πηζηνπνηεηηθό ηνπ νηθείνπ επηκειεηεξίνπ κε ην νπνίν πηζηνπνηείηαη ε εγγξαθή ηνπο ζε απηό θαη 
ην εηδηθό επάγγεικά ηνπο. 
 
 

Γ.  Για ηιρ Δηαιπείερ Πεπιοπιζμένηρ Δςθύνηρ 

1.  Αληίγξαθν θαηαζηαηηθνύ ζύζηαζεο θαη ηπρόλ ηξνπνπνηήζεσλ απηνύ, θαζώο θαη ΦΕΚ 
δεκνζίεπζεο απηώλ. 

2.  Πξόζθαην πηζηνπνηεηηθό από ην Πξσηνδηθείν ή από ην Γεληθό Εκπνξηθό Μεηξών (Γ.Ε.ΜΗ), 
πεξί θαηαρώξεζεο ηνπ Καηαζηαηηθνύ ζύζηαζεο θαη ησλ ηπρόλ ηξνπνπνηήζεσλ απηνύ. 

3. Πηζηνπνηεηηθό αξκόδηαο δηθαζηηθήο αξρήο ή ηνπ Γ.Ε.ΜΗ, από ην νπνίν λα πξνθύπηεη όηη δε 
ηειεί, ππό πηώρεπζε, πησρεπηηθό ζπκβηβαζκό, δηαδηθαζία θήξπμεο πηώρεπζεο, εθθαζάξηζε, 
αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε ή ππό έθδνζε απόθαζεο πησρεπηηθνύ ζπκβηβαζκνύ, αλαγθαζηηθήο 
εθθαζάξηζεο ή αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο.  

4. Πηζηνπνηεηηθό ηνπ νηθείνπ Εκπνξηθνύ Επηκειεηεξίνπ κε ην νπνίν πηζηνπνηείηαη ε εγγξαθή ηνπο 
ζε απηό θαη ην εηδηθό επάγγεικά ηνπο. 
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5. Φνξνινγηθή  θαη αζθαιηζηηθή ελεκεξόηεηα 
 

Γ.  Για ηιρ ανώνςμερ εηαιπείερ 

1. Καηαζηαηηθό ζύζηαζεο θαη ηπρόλ ηξνπνπνηήζεηο απηνύ θαη ΦΕΚ δεκνζίεπζεο απηώλ. 
2. Πξόζθαην πηζηνπνηεηηθό από ηελ αξκόδηα ππεξεζία (Δηεύζπλζε Εκπνξίνπ) πεξί αλαθνίλσζεο 

ηνπ θαηαζηαηηθνύ ζύζηαζεο θαη ησλ ηπρόλ ηξνπνπνηήζεσλ απηνύ. 
3. Πξαθηηθό ζπγθξόηεζεο ηνπ ελ ελεξγεία Δ.. ζε ζώκα, αλαθνίλσζεο απηνύ ζηε Δηεύζπλζε 

εκπνξίνπ θαη ΦΕΚ δεκνζίεπζήο ηνπ. 
4. Πηζηνπνηεηηθό αξκόδηαο δηθαζηηθήο αξρήο ή ηνπ Γεληθνύ Εκπνξηθνύ Μεηξώνπ (Γ.Ε.ΜΗ),  από ην 

νπνίν λα πξνθύπηεη όηη δε ηειεί ππό πηώρεπζε, πησρεπηηθό ζπκβηβαζκό, δηαδηθαζία θήξπμεο 
πηώρεπζεο, εθθαζάξηζε, αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε ή ππό έθδνζε απόθαζεο πησρεπηηθνύ 
ζπκβηβαζκνύ, αλαγθαζηηθήο εθθαζάξηζεο ή αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο.  

5. Πηζηνπνηεηηθό αξκόδηαο Δηθαζηηθήο Αξρήο όηη δελ έρεη θαηαηεζεί αίηεζε γηα ζπλδηαιιαγή. 
6. Πηζηνπνηεηηθό Αξκόδηαο Δηθαζηηθήο Αξρήο όηη δελ ηεινύζε ζε δηαδηθαζία εηδηθήο εθθαζάξηζεο 

ηνπ λ. 1892/1990 (Α΄101) κέρξη ηελ ηζρύ ηνπ Ν. 3588/2007- ΦΕΚ 153Α/10-7-2007, νπόηε 
θαηαξγήζεθε ε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 4 Ν. 1892/90 (πεξί εηδηθήο εθθαζάξηζεο). 

7. Πηζηνπνηεηηθό ηνπ νηθείνπ επηκειεηεξίνπ κε ην νπνίν πηζηνπνηείηαη ε εγγξαθή ηνπο ζε απηό θαη 
ην εηδηθό επάγγεικά ηνπο. 

8. Πηζηνπνηεηηθό από ην Πξσηνδηθείν (Πνιπκειέο) όηη δελ έρεη ιπζεί ε Εηαηξεία, θαη όηη δελ έρεη 
θαηαηεζεί αίηεζε γηα ηε ιύζε απηήο. 

 

 Οη ππνςήθηνη αλάδνρνη νθείινπλ καδί κε ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά λα αλαθέξνπλ ηηο 
γεληθέο ιεηηνπξγηθέο πξνδηαγξαθέο ζπλδξνκήο ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο πειαηεηαθώλ 
ζρέζεσλ (Customer relationship management) βάζεη ηνπ πίλαθα ζπκκόξθσζεο 
(Παξάξηεκα Ι) 

  

Παπαδοηέα  

Υπόνορ παπάδοζηρ 

(εκέξεο από ηελ 

ππνγξαθή ηεο 

ζύκβαζεο) 

Π.1.2.1 πλδξνκεηηθή ρξήζε εξγαιείσλ 
ηειεδηάζθεςεο θαη ηειε-ζπλεξγαζίαο θαη ύζηεκα 
Δηαρείξηζεο Πειαηεηαθώλ ρέζεσλ (CRM), δύν (2) 
άδεηεο ζπλνιηθά, δηάξθεηαο 24 κελώλ.  

 

10 εκέξεο  

Π.1.2.2 Παξνρή Τπεξεζηώλ Τπνζηήξημεο ηνπ 
Δηθηύνπ 
Παξακεηξνπνίεζε πζηήκαηνο Δηαρείξηζεο 
Πειαηεηαθώλ ρέζεσλ (CRM)  

30 εκέξεο 

 

 Η επηινγή ηνπ αλαδόρνπ ζα γίλεη κε βάζε ηε ρακειόηεξε ηηκή θαη εθόζνλ πιεξνύληαη νη 
απαηηνύκελεο πξνδηαγξαθέο.                                 

ηελ πξνζθνξά ηνπο νη ππνςήθηνη αλάδνρνη ζα πξέπεη λα αλαθέξνπλ ζαθώο ην πιήζνο ησλ 
ππεξεζηώλ  θαη ην ζρέδην παξνρήο/ πινπνίεζεο, θαζώο  θαη ηελ εθπαίδεπζε δύν (2) ζηειερώλ ηνπ 
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έξγνπ. Πξέπεη επίζεο λα αλαθέξνληαη  θαη ζηνηρεία πνπ ηεθκεξηώλνπλ ηελ δπλαηόηεηα παξνρήο ησλ 
ππεξεζηώλ απηώλ. Η πξνζθνξά δεζκεύεη απηόλ πνπ ηελ ππνβάιιεη γηα 90 εκέξεο.  
εκεηώλεηαη όηη θαη’ ειάρηζηνλ ην θπζηθό πξόζσπν ή ην/ηα ζηέιερνο/ζηειέρε ηνπ λνκηθνύ 
πξνζώπνπ ζα είλαη θάηνρνη αθαδεκατθνύ ηίηινπ, θαη ζα έρνπλ επαγγεικαηηθή εκπεηξία ζε ζέκαηα 
δηνίθεζεο. 
 
Οη ππνςήθηνη αλάδνρνη ζα πξέπεη θαζόιε ηελ δηάξθεηα παξνρήο ησλ ππεξεζηώλ ηνπ λα είλαη ζε 
ζέζε λα εμαζθαιίζνπλ ηε ζπλερή θαη αδηάιεηπηε ιεηηνπξγία ηνπ παξακεηξνπνηεκέλνπ CRM θαζώο 
θαη λα πξνβνύλ ζε ηπρόλ ηξνπνπνηήζεηο πνπ ζα ππνδεηρζνύλ από ηελ αλαζέηνπζα αξρή.   
   

  

                                                                   Η Νόκηκε Εθπξόζσπνο ηνπ ΚΕΕΛΠΝΟ 
 

 

 

                                                                                         Καζεγήηξηα Σδ. Κξεκαζηηλνύ 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Δζυη. διανομή:   

1. Γξ. Πξνέδξνπ  
2. Γξ. Δηεπζπληή 
3. Σκ. Οηθνλνκηθήο Δηαρείξηζεο 
4. Γξ. Δηαρ. Επξσπ. Πξνγξακκάησλ 
5. Γξ. Ννκηθώλ Θεκάησλ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι 
 

Γεληθέο Λεηηνπξγηθέο Πξνδηαγξαθέο ζπλδξνκήο πζηήκαηνο Δηαρείξηζεο Πειαηεηαθώλ ρέζεσλ (Customer 

Relationship Management). 

ΠΙΝΑΚΑ ΤΜΜΟΡΦΧΗ 
 
 

Α/Α 
Περιγραφή / 
Προδιαγραφές 

Απαίηηζη Απάνηηζη Ππομηθεςηή Παπαπομπή 

1 

 
ύζηεκα Δηαρείξηζεο 
Πειαηεηαθώλ ρέζεσλ 
(Customer Realationship 
Management )  

ΝΑΙ 

  

Λειηοςπγικέρ Απαιηήζειρ  

2 Workflows Έσο 200 

  3 Custom Entities Έσο 300 

  1.1.3 Storage  Έσο 5 GB* 

  

1.1.4 

User Access 

Online & offline  
(Γηα ηελ offline 
πεξίπησζε ζα 

πξνζθεξζεί κόλν κε ηε 
ρξήζε ηνπ Outlook (κε 

ηελ εγθαηάζηαζε 
επηπιένλ plugin). Οη 
άδεηεο Outlook δελ 

απνηεινύλ κέξνο ηεο 
πξνζθνξάο) 

  

1.1.5 

Mobility Support 

NAI 
(αθνξά ηελ out-of-the-

box εθαξκνγή ηεο 
Microsoft πνπ δελ 

ππνζηεξίδεη default ηα 
customization πνπ ζα 

γίλνπλ βάζε ηεο 
αλάιπζεο) 

  

Γιασείπιζη Δθαπμογήρ  

1.2.1 

Unlimited Application 
Troubleshooting 

NAI 

  1.2.2 Patch Installations NAI 

  1.2.3 Version Upgrades NAI 

  1.2.4 Data Migration Tools NAI 

  ύζηημα Παπακολούθηζηρ  

1.3.1 

Proactive Response to 
Alerts 

NAI 

  

1.3.2 

Port and Network Device 
Monitoring 

NAI 
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1.3.3 

Proactive Hardware 
Failure Monitoring 

NAI 

  

1.3.4 

System Software 
Monitoring 

NAI 

  

1.3.5 

Application Server 
Monitoring 

NAI 

  1.3.6 Database Monitoring NAI 

  1.4 Backup and Recovery NAI 

  1.5 Security NAI 

   

 

 

 

 

 

 


