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Not
Bu belgeyi ve desteklediği ürünü kullanmadan önce şu kısımdaki bilgileri okuyun: “Özel Notlar” sayfa 3.
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Yayın Notları

IBM Planning Analytics
Yayın notları, IBM® Planning Analytics ile ilgili konuların ve bağlantıların bir listesini içerir.

İçindekiler
v
v
v
v
v

“Çok önemli kurulum ve kullanım notları”
“Yazılım ortamları”
“Kullanımdan kaldırma bildirimleri”
“Bilinen sorunlar”
“Erişilirlik”

Çok önemli kurulum ve kullanım notları
IBM Planning Analytics ile ilgili çok önemli notların bir listesi için bkz. Critical usage notes
for IBM Planning Analytics.

Yazılım ortamları
IBM Planning Analytics tarafından desteklenen ortamların güncel bir listesi için bkz.
Software Environments for IBM Planning Analytics.

Kullanımdan kaldırma bildirimleri
Bu yayındaki kullanımdan kaldırma bilgileri için bkz. Deprecation notices for IBM Planning
Analytics.

Bilinen sorunlar
Bilinen sorunlar ve geçici çözümleri için bkz. IBM Support Portal (http://www.ibm.com/
support).
Support Portal'ın (destek portalı) kullanılmasıyla ilgili bilgi için bkz. IBM Support Portal
assistance (http://www.ibm.com/software/support/portal/sp-help.html).

Erişilirlik
Erişilirlik özellikleri, sınırlı hareket ya da sınırlı görüş gibi bir fiziksel engeli olan
kullanıcıların bilgi teknolojisi ürünlerini kullanmasına yardımcı olur. Bu özellikler hakkında
bilgi edinmek için, her bileşenin belgelerinde erişilirlik bölümüne bakın.
IBM HTML belgeleri erişilirlik özelliklerine sahiptir. PDF belgeleri tamamlayıcı nitelikte
olduğundan ek erişilirlik özellikleri içermez.
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Yayın Notları

Özel Notlar
Bu bilgiler, dünya çapında kullanıma sunulan ürünler ve hizmetler için geliştirilmiştir.
IBM bu bilgileri başka dillerde kullanıma sunabilir. Ancak, bu bilgilere erişebilmek için,
ürünün ya da ürün sürümünün o dildeki bir kopyasına sahip olmanız gerekebilir.
IBM, bu belgede sözü edilen ürün, hizmet ya da özellikleri diğer ülkelerde kullanıma
sunmayabilir. Bulunduğunuz yerde kullanıma sunulan ürün ve hizmetleri yerel IBM müşteri
temsilcisinden ya da çözüm ortağından öğrenebilirsiniz. Bir IBM ürün, program ya da
hizmetine gönderme yapılması, açık ya da örtük olarak, yalnızca o IBM ürünü, programı ya
da hizmetinin kullanılabileceğini göstermez. Aynı işlevi gören ve IBM'in fikri mülkiyet
haklarına zarar vermeyen herhangi bir ürün, program ya da hizmet de kullanılabilir. Ancak,
IBM dışı ürün, program ya da hizmetlerle gerçekleştirilen işlemlerin değerlendirilmesi ve
doğrulanması kullanıcının sorumluluğundadır. Bu belgede, satın aldığınız Program'ın ya da
kullanım lisansının kapsamadığı ürünler, hizmetler ya da özelliklerden söz edilebilir.
IBM'in, bu belgedeki konularla ilgili patentleri ya da patent başvuruları olabilir. Bu belgenin
size verilmiş olması, patentlerin izinsiz kullanım hakkının da verildiği anlamına gelmez.
Lisansla ilgili sorularınızı aşağıdaki adrese yazabilirsiniz:
IBM Director of Licensing
IBM Corporation
North Castle Drive
Armonk, NY 10504-1785
U.S.A.
Çift byte (DBCS) bilgilerle ilgili lisans soruları için, ülkenizdeki IBM'in Intellectual Property
(Fikri Haklar) bölümüyle bağlantı kurun ya da sorularınızı aşağıda adrese yazın:
Intellectual Property Licensing
Legal and Intellectual Property Law
IBM Japan Ltd.
19-21, Nihonbashi-Hakozakicho, Chuo-ku
Tokyo 103-8510, Japan
İzleyen paragraf, bu tür kayıt ve koşulların, yasalarıyla bağdaşmadığı ülkeler için geçerli
değildir: IBM BU YAYINI, OLDUĞU GİBİ, HİÇBİR KONUDA AÇIK YA DA ÖRTÜK
GARANTİ VERMEKSİZİN SAĞLAMAKTADIR; TİCARİ KULLANIMA UYGUNLUK
AÇISINDAN HER TÜRLÜ GARANTİ VE BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK İDDİASI
AÇIKÇA REDDEDİLİR. Bazı ülkeler bazı işlemlerde garantinin açık ya da örtük olarak
reddedilmesine izin vermez; dolayısıyla, bu bildirim sizin için geçerli olmayabilir.
Bu yayın teknik yanlışlar ya da yazım hataları içerebilir. Buradaki bilgiler üzerinde düzenli
olarak değişiklik yapılmaktadır; söz konusu değişiklikler sonraki basımlara yansıtılacaktır.
IBM, önceden bildirimde bulunmaksızın, bu yayında açıklanan ürünler ve/ya da programlar
üzerinde iyileştirmeler ve/ya da değişiklikler yapabilir.
Bu belgede IBM dışı Web sitelerine yapılan göndermeler kullanıcıya kolaylık sağlamak
içindir ve bu Web sitelerinin onaylanması anlamına gelmez. Bu Web sitelerinin içerdiği
malzeme, bu IBM ürününe ilişkin malzemenin bir parçası değildir ve bu tür Web sitelerinin
kullanılmasının sorumluluğu size aittir.
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IBM'e bilgi ilettiğinizde, IBM bu bilgileri size karşı hiçbir yükümlülük almaksızın uygun
gördüğü yöntemlerle kullanabilir ya da dağıtabilir.
(i) Bağımsız olarak yaratılan programlarla, bu program da içinde olmak üzere diğer
programlar arasında bilgi değiş tokuşuna ve (ii) değiş tokuş edilen bilginin karşılıklı
kullanımına olanak sağlamak amacıyla bu program hakkında bilgi sahibi olmak isteyen lisans
sahipleri şu adrese yazabilirler:
IBM Software Group
Attention: Licensing
3755 Riverside Dr.
Ottawa, ON
K1V 1B7
Canada
Bu tür bilgiler, ilgili kayıt ve koşullar altında ve bazı durumlarda bedelli olarak edinilebilir.
Bu belgede açıklanan lisanslı program ve bu programla birlikte kullanılabilecek tüm lisanslı
malzeme, IBM tarafından IBM Müşteri Sözleşmesi, IBM Uluslararası Program Lisansı
Sözleşmesi ya da eşdeğer sözleşmelerin kayıt ve koşulları altında sağlanır.
Burada belirtilen başarım verileri denetimli bir ortamda elde edilmiştir. Bu nedenle, başka
işletim ortamlarında çok farklı sonuçlar alınabilir. Bazı ölçümler geliştirilme düzeyindeki
sistemlerde yapılmıştır ve bu ölçümlerin genel kullanıma sunulan sistemlerde de aynı olacağı
garanti edilemez. Ayrıca, bazı sonuçlar öngörü yöntemiyle elde edilmiş olabilir. Dolayısıyla,
gerçek sonuçlar farklı olabilir. Bu belgenin kullanıcıları, kendi ortamları için geçerli verileri
kendileri doğrulamalıdırlar.
IBM dışı ürünlerle ilgili bilgiler, bu ürünleri sağlayan firmalardan, bu firmaların yayın ve
belgelerinden ve genel kullanıma açık diğer kaynaklardan alınmıştır. IBM bu ürünleri
sınamamıştır ve IBM dışı ürünlerle ilgili başarım doğruluğu, uyumluluk gibi iddiaları
doğrulayamaz. IBM dışı ürünlerin yeteneklerine ilişkin sorular, bu ürünleri sağlayan firmalara
yöneltilmelidir.
IBM'in gelecekteki yönelim ve kararlarına ilişkin tüm bildirimler değişebilir ve herhangi bir
duyuruda bulunulmadan bunlardan vazgeçilebilir; bu yönelim ve kararlar yalnızca amaç ve
hedefleri gösterir.
Bu belge, günlük iş ortamında kullanılan veri ve raporlara ilişkin örnekler içerir. Örneklerin
olabildiğince açıklayıcı olması amacıyla kişi, şirket, marka ve ürün adları belirtilmiş olabilir.
Bu adların tümü gerçek dışıdır ve gerçek iş ortamında kullanılan ad ve adreslerle olabilecek
herhangi bir benzerlik tümüyle rastlantıdır.
Bu bilgileri elektronik kopya olarak görüntülediyseniz, fotoğraflar ve renkli resimler
görünmeyebilir.
Bu Yazılım Ürünü, kişisel olarak tanımlanabilir bilgileri toplamak için tanımlama bilgilerini
ya da diğer teknolojileri kullanmaz.
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Yayın Notları

Ticari Markalar
IBM, IBM logosu ve ibm.com, International Business Machines Corp. firmasının dünyanın
birçok bölgesinde kayıtlı ticari markaları ya da tescilli ticari markalarıdır. Diğer ürün ve
hizmet adları, IBM'in ya da diğer şirketlerin ticari markaları olabilir. IBM ticari markalarının
güncel bir listesini, Web üzerinde www.ibm.com/legal/copytrade.shtml adresiyle
erişebileceğiniz “Copyright and trademark information ” sayfasında bulabilirsiniz.
Aşağıdaki terimler, diğer şirketlerin ticari markaları ya da tescilli ticari markalarıdır:
v Adobe, Adobe logosu, PostScript ve PostScript logosu, Adobe Systems Incorporated
firmasının ABD ve/ya da diğer ülkelerdeki tescilli ticari markaları ya da ticari markalarıdır.
v Microsoft, Windows, Windows NT ve Windows logosu, Microsoft Corporation firmasının
ABD'de ve/ya da diğer ülkelerdeki ticari markalarıdır.
v Linux, Linus Torvalds'ın ABD'de ve/ya da diğer ülkelerdeki tescilli ticari markasıdır.
v UNIX, Open Group'un ABD'de ve diğer ülkelerdeki tescilli ticari markasıdır.
v Java ve Java tabanlı tüm ticari markalar ve logolar, Oracle firmasının ve/ya da iştiraklerinin
ticari markaları ya da tescilli ticari markalarıdır.
Microsoft ürünlerinin anlık görüntüleri Microsoft'un izniyle kullanılmıştır.
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