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Το SAS Viya κάνει προσιτά τα Analytics για όλους, ενθαρρύνει και 
επιταχύνει την καινοτομία 

 

  

Οι πελάτες επωφελούνται από την διευκόλυνση της μετάβασης στο cloud και της διαχείρισης του 

φόρτου των analyticsυ. Η SAS ενδυναμώνει περαιτέρω τη συνεργασία με το Microsoft Azure 

 

 

Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2021 – Η SAS, η κορυφαία εταιρεία στον κλάδο των Analytics και της 

Τεχνητής Νοημοσύνης, συνεχίζει να καινοτομεί διευκολύνοντας την πρόσβαση στην πανίσχυρη 

cloud-native πλατφόρμα της SAS® Viya®. Οι πρόσφατες αναβαθμίσεις της λύσης έχουν στόχο να 

βοηθήσουν τους πελάτες της SAS στον αποτελεσματικότερο εκδημοκρατισμό των analytics στις 

επιχειρήσεις τους, ενώ ταυτόχρονα θα μπορούν να διαχειρίζονται άψογα τον φόρτο εργασίας των 

analytics και να ενσωματώνουν τα εργαλεία της SAS σε μία μεγάλη γκάμα εφαρμογών.  

 

«Μεταξύ των παρόχων analytics, η SAS αναγνωρίζεται ως ηγέτης στον επανασχεδιασμό του τρόπου 

χρήσης των analytics και της μηχανικής μάθησης, ώστε οι χρήστες να επιτυγχάνουν βέλτιστα 

αποτελέσματα, που θα λύσουν τις επιχειρηματικές προκλήσεις γρηγορότερα και με μεγαλύτερη 

ακρίβεια,» δήλωσε ο Ritu Jyoti, Program Vice President of Artificial Intelligence Research στο IDC. 

«Αυτή η προσέγγιση της πλατφόρμας SAS Viya δίνει στους χρήστες, σε όλα τα επιχειρηματικά 

επίπεδα, ένα ευέλικτο και πανίσχυρο εργαλείο μηχανικής μάθησης που θα συμβάλλει στην καλύτερη 

διαχείριση των περίπλοκων δεδομένων που υπάρχουν στα cloud περιβάλλοντα.» 

 

Αναγνωρίζοντας ότι πολλοί οργανισμοί δυσκολεύτηκαν λόγω της πανδημίας και των επιπτώσεων 

της, ο CEO και ιδρυτής της SAS Jim Goodnight είναι σίγουρος ότι η πλατφόρμα SAS Viya μπορεί να 

βοηθήσει στις δύσκολες περιόδους. «Το SAS Viya βοηθά τους οργανισμούς να βλέπουν τα 

δεδομένα, τους πελάτες και τις λειτουργίες τους με νέους τρόπους, που ενθαρρύνουν τη σωστή λήψη 

αποφάσεων. Κορυφαίες εταιρείες όπως οι Hanesbrands, Mercy, Banco Bradesco και Qualitas 

Insurance Company βασίζονται καθημερινά στο SAS Viya. Όταν εφαρμόζουν τα analytics στις 

λειτουργίες τους οι επιχειρήσεις αναμένουν επιτάχυνση της καινοτομίας και μείωση κόστους,» 

δήλωσε ο Goodnight. Το SAS Viya προσφέρει τον συνδετικό κρίκο μεταξύ των μοντέλων που 

αναπτύσσονται σε πολλαπλές γλώσσες και των συστημάτων πάνω στα οποία εφαρμόζονται 

παραγωγικά, εξαλείφοντας τις χρονοβόρες καταγραφές για την ανάπτυξη μοντέλων.     

 

Το SAS Viya πλέον προσφέρει εκτεταμένη ενσωμάτωση στις υπηρεσίες Microsoft Azure 

 

Το SAS Viya είναι πλέον διαθέσιμο στην cloud πλατφόρμα Microsoft Azure, σηματοδοτώντας την 

πιο πρόσφατη ενίσχυση της στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ SAS και Microsoft, που 

οριστικοποιήθηκε πέρυσι. Η ενσωμάτωση του SAS Viya στο Azure, θα προσφέρει στους πελάτες τη 

δυνατότητα να αξιοποιούν τα analytics της SAS στα cloud περιβάλλοντά τους, δίνοντας στους 

χρήστες εύκολη και αξιόπιστη πρόσβαση στις τελευταίες καινοτομίες και βελτιώσεις και παρέχοντας 

ταυτόχρονα μια κεντροποιημένη διαχείριση όλων των λειτουργιών με εργαλεία που έχουν ήδη 

εξοικείωση. Όλα αυτά θα επιτρέψουν στα τμήματα IT να εστιάζουν λιγότερα στον καθημερινό όγκο 

https://www.sas.com/en_us/software/viya.html
https://www.sas.com/en_us/news/press-releases/2020/june/sas-microsoft-cloud-partners.html
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εργασίας των analytics και να στρέψουν την προσοχή τους σε σημαντικότερα ζητήματα στρατηγικής, 

που με η σειρά τους θα συμβάλλουν στη λήψη καλύτερων αποφάσεων από τα διοικητικά στελέχη.  

 

Το Ίδρυμα Ατόμων με Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια της Αμερικής (COPD 

Foundation) αξιοποιεί το SAS Viya για να βοηθήσει τα μέλη της να αντιμετωπίσουν πιο 

αποτελεσματικά την πανδημία 

Όταν η πανδημία της Covid-19 έκανε την εμφάνιση της, τα 320 εκατομμύρια των ατόμων που 

πάσχουν από χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια (COPD) ένιωσαν πιο ευπαθείς από ποτέ. Έτσι, 

το SAS Viya με την ενσωματωμένη τεχνητή νοημοσύνη, βοήθησε το COPD Foundation να 

ανακαλύψει και να αξιοποιήσει αδόμητα δεδομένα, να αναγνωρίσει μοτίβα και να δημιουργήσει 

ουσιαστικές αναφορές για τα μέλη του. Συλλογικά, αυτό επέτρεψε στο Ίδρυμα να εντοπίσει τα πιο 

σημαντικά θέματα για τα μέλη του, όπως πρόσβαση σε οξυγόνο, γιατρούς, εργασία και υπηρεσίες 

αποκατάστασης πνεύμονα. Με αυτόν τον τρόπο, το Ίδρυμα κατάφερε να προσφέρει πιο σχετική 

στήριξη και ενημέρωση στα μέλη του κατά τις πρώτες μέρες της πανδημίας, όταν δηλαδή υπήρχε 

και η μεγαλύτερη ανάγκη.  

 

Το πανεπιστήμιο του Δουβλίνου σώζει μητέρες και νεογέννητα με τη βοήθεια του SAS Viya   

Η προεκλαµψία είναι μία σοβαρή επιπλοκή της κύησης και επηρεάζει έναν στους δέκα τοκετούς 

παγκοσμίως. Ως αποτέλεσμα, 50.000 γυναίκες και 500.000 νεογέννητα πεθαίνουν κάθε χρόνο. 

Ερευνητές από το πανεπιστήμιο του Δουβλίνου (UCD) μαζί με το AI Healthcare Hub αναπτύσσουν 

εργαλεία που βελτιώνουν τις κλινικές διαγνώσεις και τη διαχείριση ασθενών, σώζοντας νεογέννητα 

και μητέρες. Το SAS Viya παρέχει όλα τα απαραίτητα στοιχεία για απρόσκοπτη πλοήγηση στον 

κύκλο ζωής των analytics, έτσι ώστε οι ερευνητές του UCD να χρησιμοποιήσουν τα δεδομένα με 

διαδραστικό τρόπο και να αναπτύσσουν μοντέλα analytics μέσα σε ένα ενοποιημένο περιβάλλον.  

 

-Τέλος- 
 
 
Σχετικά με το SAS Viya  
Το SAS Viya είναι μία πλατφόρμα AI, analytics και διαχείρισης δεδομένων που λειτουργεί με μία μοντέρνα και scalable 
αρχιτεκτονική. Ένα cloud-native λογισμικό, σχεδιασμένο με τέτοιο τρόπο, ώστε να αναβαθμίζεται συνεχώς και να φέρνει τη 
δύναμη των analytics σε οποιοδήποτε, οπουδήποτε. Το SAS Viya ενσωματώνει την τέχνη της λήψης αποφάσεων με την 
επιστήμη της Τεχνητής Νοημοσύνης και των εξελιγμένων analytics, βοηθώντας τι; επιχειρήσεις να λαμβάνουν καλύτερες 
αποφάσεις, γρηγορότερα. 
 
Σχετικά με την SAS 
H SAS είναι ηγέτιδα εταιρεία στον τομέα της ανάλυσης δεδομένων. Μέσω καινοτόμων λογισμικών και υπηρεσιών, η SAS εμπνέει 
τους πελάτες της σε όλο τον κόσμο να μετατρέψουν τα δεδομένα σε νοημοσύνη. Πάνω από 40 χρόνια δίνει στους πελάτες της 
THE POWER TO KNOW®. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που βοηθά η SAS τους οργανισμούς να 
αντιμετωπίσουν τον κορωνοϊό επισκεφτείτε το COVID-19 Resources Hub.   
 
Για περαιτέρω πληροφορίες παρακαλούμε απευθυνθείτε σε:  

Ελπίδα Καλλία 

SAS Institute S.A. 

Marketing Manager, SAS Greece, Cyprus & Bulgaria 

Τηλ.: 210 6898730          

Fax: 210 6898715 

Email: Elpida.kallia@sas.com 
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