Οι λύσεις της Cosmos Business Systems
για τις Νέες Δράσεις ΕΣΠΑ:

Ψηφιακό Βήμα
Ψηφιακό Άλμα

ΝΕΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΣΠΑ

Προκηρύχτηκε το πρόγραμμα «ΨΗΦΙΑΚΟ άλμα» με προϋπολογισμό ύψους 50 εκατ.
ευρώ. Τα κύρια σημεία του προγράμματος είναι τα ακόλουθα:




Δικαιούχοι: Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες επιχειρήσεις των κλάδων του
τουρισμού, της μεταποίησης, του εμπορίου και των υπηρεσιών
Ποσοστό ενίσχυσης 50%
Ύψος επενδυτικών σχεδίων από 55.000€ έως 400.000€

Επιλέξιμες είναι μεταξύ άλλων δαπάνες απόκτησης ηλεκτρονικού εξοπλισμού και
λογισμικού, Digital marketing, κάλυψης μισθολογικού κόστους κλπ.
Περίοδος υποβολής από 11/6/2018 έως 2/10/2018 με υλοποίηση εντός 18 μηνών

Προκηρύχτηκε το πρόγραμμα «ΨΗΦΙΑΚΟ βήμα» με προϋπολογισμό ύψους 50 εκατ.
ευρώ. Τα κύρια σημεία του προγράμματος είναι τα ακόλουθα:




Δικαιούχοι: Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες επιχειρήσεις των κλάδων του
τουρισμού, της μεταποίησης, του εμπορίου και των υπηρεσιών
Ποσοστό ενίσχυσης 50%
Ύψος επενδυτικών σχεδίων από 5.000€ έως 50.000€

Επιλέξιμες είναι μεταξύ άλλων δαπάνες απόκτησης ηλεκτρονικού εξοπλισμού και
λογισμικού, Digital marketing, κάλυψης μισθολογικού κόστους κλπ.
Περίοδος υποβολής από 11/6/2018 έως 2/10/2018 με υλοποίηση εντός 18 μηνών
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Σχετικά με την Cosmos Business Systems

Η

Cosmos

Business Systems, (ιδρ.1988), συγκαταλέγεται μεταξύ των κυριότερων

επιχειρήσεων στον τομέα των ολοκληρωμένων λύσεων Πληροφορικής, Λογισμικού και

Τηλεπικοινωνιών της Ελληνικής και Κυπριακής αγοράς και απευθύνεται σε επιχειρήσεις του
Ιδιωτικού τομέα και των Τραπεζών, καθώς και σε φορείς του Δημοσίου και των ΔΕΚΟ.

Φέτος συμπληρώνει τα 30 χρόνια λειτουργίας της στην Ελληνική αγορά, κατέχοντας μία από
τις πρώτες θέσεις στον τομέα της πληροφορικής.
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Strategic Business Units
Αναλυτικότερα τα Strategic Business Units περιλαμβάνουν:
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Strategic Business Units
Αναλυτικότερα τα Strategic Business Units περιλαμβάνουν:
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Οι συνεργασίες μας
Η Cosmos Business Systems, ως μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες Πληροφορικής &
Τηλεπικοινωνιών

σε Ελλάδα

και Κύπρο, σε

συνεργασία με τους κορυφαίους

κατασκευαστές HPE, HP Inc., IBM, Lenovo, Dell EMC, Fujitsu, Microsoft, Cisco, Avaya, έχει την
δυνατότητα να προσφέρει συνολικές λύσεις στις επιχειρήσεις που θέλουν να εντάξουν τις
επενδύσεις τους στα συγκεκριμένα προγράμματα.
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Αντιστοίχιση Επιλέξιμων Δαπανών
με Λύσεις της Cosmos Business Systems
Α/Α

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 1: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

CBS OFFERING

1

Eξυπηρετητές (servers) για τη φιλοξενία εφαρμογών
λογισμικού για τους σκοπούς της επένδυσης, με τα
συνοδευτικά στοιχεία του (πληκτρολόγια, οθόνη κλπ)
και το απαιτούμενο λειτουργικό σύστημα, ή
Εξυπηρετητής με το συνοδευτικό εξοπλισμό δικτύωσης
με τη μορφή του Infrastructure as a Service (IAAS)

Η CBS διατηρεί άμεση σχέση συνεργασίας ανώτατης βαθμίδας
(Platinum/Gold Direct Partnership) με όλους τους Διεθνείς Οίκους
κατασκευής Servers (ενδεικτικά: IBM, DELL, HP, LENOVO, FUJITSU) και
μπορεί να διαθέσει τον αντίστοιχο εξοπλισμό καθώς και να υλοποιήσει
τις σχετικές υπηρεσίες, σύμφωνα με τις ανάγκες του επενδυτικού
σχεδίου.

2

Εξοπλισμός Ενσύρματου ή/ και Ασύρματου Δικτύου &
καλωδίωση [Δρομολογητές (Routers), Μεταγωγείς
(Switches), Firewalls, Bluetooth και Wi-Fi υποδομή
(access points, antennas κτλ.)]

Η CBS διατηρεί άμεση σχέση συνεργασίας ανώτατης βαθμίδας
(Platinum/Gold Direct Partnership) με όλους τους Διεθνείς Οίκους
κατασκευής Εξοπλισμού Δικτύων και λύσεων ασφάλειας δικτύων
(ενδεικτικά: ΙΒΜ, CISCO, HP, NETAPP, AVAYA, CITRIX, FORTINET, κ.α.)
και μπορεί να διαθέσει τον αντίστοιχο εξοπλισμό καθώς και να
υλοποιήσει τις σχετικές υπηρεσίες, σύμφωνα με τις ανάγκες του
επενδυτικού σχεδίου.

3

Ηλ. Υπολογιστές (Desktop/Laptop)

Η CBS διατηρεί άμεση σχέση συνεργασίας ανώτατης βαθμίδας
(Platinum/Gold Direct Partnership) με όλους τους Διεθνείς Οίκους
κατασκευής Η/Υ (ενδεικτικά: IBM, DELL, HP, LENOVO, FUJITSU) καθώς
και με τις Ελληνικές Εταιρείες κατασκευής Η/Υ (InfoQuest, Oktabit, κλπ)
και μπορεί να διαθέσει τον αντίστοιχο εξοπλισμό καθώς και
οποιαδήποτε άλλη επιθυμητή λύση ή προϊόν, και να υλοποιήσει τις
σχετικές υπηρεσίες, σύμφωνα με τις ανάγκες του επενδυτικού
σχεδίου.

4

Εξοπλισμός γραφείου (projectors, scanners, printers,
κλπ.)

Η CBS διατηρεί άμεση σχέση συνεργασίας ανώτατης βαθμίδας
(Platinum/Gold Direct Partnership) με τους κύριους Διεθνείς Οίκους
κατασκευής Εξοπλισμού Γραφείου (ενδεικτικά: HP, DELL, INFOLEX,
FUJITSU, SONY, BEN-Q,) και μπορεί να διαθέσει τον αντίστοιχο
εξοπλισμό καθώς και οποιαδήποτε άλλη επιθυμητή λύση ή προϊόν, και
να υλοποιήσει τις σχετικές υπηρεσίες, σύμφωνα με τις ανάγκες του
επενδυτικού σχεδίου.

5

Άλλος τεχνολογικός εξοπλισμός σχετικός με τις
δραστηριότητες της επιχείρησης (πχ Bar code readers,
Διαδραστικοί πίνακες, 3d printers, set top boxes κλπ.)

Η CBS μέσω των συνεργασιών που έχει με τους τοπικούς εισαγωγείς /
διανομείς στην Ελλάδα μπορεί να διαθέσει οποιοδήποτε επιθυμητό
τεχνολογικό εξοπλισμό καθώς και οποιαδήποτε άλλη επιθυμητή λύση
ή προϊόν, και να υλοποιήσει τις σχετικές υπηρεσίες, σύμφωνα με τις
ανάγκες του επενδυτικού σχεδίου.
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Αντιστοίχιση Επιλέξιμων Δαπανών
με Λύσεις της Cosmos Business Systems
Α/Α

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 2: ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

CBS OFFERING

1

Εφαρμογές γραφείου, antivirus, κλπ.

Η CBS διατηρεί άμεση σχέση συνεργασίας ανώτατης βαθμίδας
(Platinum/Gold Direct Partnership) με όλους τους πιο σημαντικούς
Διεθνείς Οίκους λογισμικού (ενδεικτικά: MICROSOFT, SYMANTEC,
κ.α.) και μπορεί να διαθέσει το αντίστοιχο λογισμικό καθώς και να
υλοποιήσει τις σχετικές υπηρεσίες, σύμφωνα με τις ανάγκες του
επενδυτικού σχεδίου.

2

Ανάπτυξη/Αναβάθμιση ιστοσελίδας (θα λειτουργεί
σε 2 γλώσσες καθώς και σε περιβάλλον κινητών
συσκευών – mobile responsive ή dedicated mobile
version)

Η CBS διαθέτει ειδική μονάδα Ανάπτυξης και Υλοποίησης Έργων
Λογισμικού, μέσω της κατά 100% θυγατρικής της εταιρείας CBS
Consulting A.E., αποτελούμενη από διακεκριμένους επαγγελματίες
του χώρου και διαθέτει την ικανότητα Ανάπτυξης και Αναβάθμισης
Ιστοσελίδων και Portals, σύμφωνα με τις ανάγκες του επενδυτικού
σχεδίου, αξιοποιώντας όλες τις σύγχρονες πλατφόρμες, εργαλεία και
γλώσσες ανάπτυξης λογισμικού.

3

Υπηρεσίες ανάπτυξης και διαχείρισης ηλεκτρονικού
καταστήματος e-shop (θα λειτουργεί σε 2 γλώσσες
καθώς και σε περιβάλλον κινητών συσκευών –
mobile responsive ή dedicated mobile version και θα
συνοδεύεται
από
τα
εξής
λογισμικά:
παραγγελιοληψίας, αποθήκης και ηλεκτρονικών
πληρωμών. Επίσης θα πρέπει να είναι προσβάσιμο
από τα άτομα με ειδικές ανάγκες

Η CBS διαθέτει ειδική μονάδα Ανάπτυξης και Υλοποίησης Έργων
Λογισμικού, μέσω της κατά 100% θυγατρικής της εταιρείας CBS
Consulting A.E., αποτελούμενη από διακεκριμένους επαγγελματίες
του χώρου και διαθέτει την ικανότητα Ανάπτυξης και Διαχείρισης
Ηλεκτρονικών Καταστημάτων, σύμφωνα με τις ανάγκες του
επενδυτικού σχεδίου, αξιοποιώντας όλες τις σύγχρονες πλατφόρμες,
εργαλεία και γλώσσες ανάπτυξης λογισμικού.

4

Συμμετοχή σε Εγχώριες και Εξωχώριες Ηλεκτρονικές
Αγορές (e-Marketplaces), είτε αυτές αφορούν
δραστηριότητες τύπου B2C (Επιχείρηση προς τον
τελικό καταναλωτή), είτε B2B /B2E (επιχείρηση προς
επιχείρηση), για πωλήσεις, αγορές, προβολή και
κατάλογο προϊόντων, σύγκριση τιμών, συμμετοχή σε
προμήθειες, τιμολόγια και πληρωμές, συμμετοχή σε
ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς και δημοπρασίες, κλπ,

Η CBS στο πλαίσιο ολοκληρωμένων συνεργασιών της με τις
επιχειρήσεις/πελάτες της, μπορεί να εμπλακεί στη συμμετοχή της
επιχείρησης σε διάφορες πλατφόρμες όπως e-marketplaces, eauctions, κλπ., παρέχοντας τις σχετικές συμβουλευτικές υπηρεσίες.

5

Εφαρμογές διαχείρισης πιστώσεων (credit control
management) ή/ και ηλεκτρονικών πληρωμών.

Η CBS διαθέτει ειδική μονάδα Ανάπτυξης και Υλοποίησης Έργων
Λογισμικού, μέσω της κατά 100% θυγατρικής της εταιρείας CBS
Consulting A.E., αποτελούμενη από διακεκριμένους επαγγελματίες
του χώρου και διαθέτει την ικανότητα υλοποίησης εφαρμογών
(credit control management) ή/ και ηλεκτρονικών πληρωμών,
αξιοποιώντας όλες τις σύγχρονες πλατφόρμες, εργαλεία και γλώσσες
ανάπτυξης λογισμικού.

6

Εξειδικευμένα προγράμματα που βοηθούν στη
βελτιστοποίηση
της
παραγωγής
και
των
επιχειρηματικών διεργασιών (τύπου ERP, SCMS,
WMS, PMS)

Η CBS διαθέτει ειδική μονάδα Ανάπτυξης και Υλοποίησης Έργων
Λογισμικού, μέσω της κατά 100% θυγατρικής της εταιρείας CBS
Consulting A.E., αποτελούμενη από διακεκριμένους επαγγελματίες
του χώρου, ενώ διατηρεί στρατηγική συνεργασία με τη Microsoft και
άλλους διεθνείς & ελληνικούς Οίκους, και διαθέτει την ικανότητα
υλοποίησης συστημάτων:
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ERP, (Enterprise Resources Planning)
αξιοποιώντας τη διεθνή λύση Microsoft Dynamics NAV (πρώην
Navision)



SCMS, (Supply Chain Management System)
αξιοποιώντας το ειδικό, ενσωματωμένο υποσύστημα SCM της
διεθνούς λύσης Microsoft Dynamics NAV (πρώην Navision)

Εξειδικευμένα προγράμματα που βοηθούν στη
βελτιστοποίηση
της
παραγωγής
και
των
επιχειρηματικών διεργασιών (τύπου ERP, SCMS,
WMS, PMS)



WMS, (Warehouse Management System)
αξιοποιώντας το ειδικό, ενσωματωμένο υποσύστημα WMS της
διεθνούς λύσης Microsoft Dynamics NAV (πρώην Navision), ή
κατά περίπτωση, συστήματα WMS τρίτων κατασκευαστών
(ελληνικών Οίκων) με τους οποίους διατηρεί συνεργασία και
έχει υλοποιήσει κοινά έργα,



PMS, (Production
Management)

Management

System

or

Project

αξιοποιώντας το ειδικό, ενσωματωμένο υποσύστημα
Production Management & Planning της διεθνούς λύσης
Microsoft Dynamics NAV (πρώην Navision)
ή
αξιοποιώντας το ειδικό, ενσωματωμένο υποσύστημα Project
Management της διεθνούς λύσης Microsoft Dynamics NAV
(πρώην Navision), ή υλοποιώντας το εξειδικευμένο λογισμικό
διαχείρισης έργων Microsoft Project Server (ανάλογα με τις
ανάγκες).
7

Εξειδικευμένα προγράμματα διαχείρισης πελατών ή
προσωπικού της επιχείρησης (CRM, HRMS κλπ)

Η CBS διαθέτει ειδική μονάδα Ανάπτυξης και Υλοποίησης Έργων
Λογισμικού, μέσω της κατά 100% θυγατρικής της εταιρείας CBS
Consulting A.E., αποτελούμενη από διακεκριμένους επαγγελματίες
του χώρου, ενώ διατηρεί στρατηγική συνεργασία με τη Microsoft και
άλλους διεθνείς & ελληνικούς Οίκους, και διαθέτει την ικανότητα
υλοποίησης συστημάτων:


CRM, (Customer Relationship Management)
αξιοποιώντας τη διεθνή λύση Microsoft Dynamics 365 (γνωστό
ως Microsoft Dynamics CRM)

Επίσης, η CBS έχει η ίδια αναπτύξει μια σειρά εφαρμογών, μεταξύ
αυτών και το σύστημα POWER OFFICE - HUMAN RESOURCES
MANAGEMENT, το οποίο αποτελείται από τις λειτουργικές περιοχές:










Διαχείριση Οργανογράμματος
Διαχείριση Βιογραφικών
Προετοιμασία Πρόσληψης
Καρτέλα Στοιχείων Εργαζομένου
Στοχοθεσία
Αξιολόγηση
Εκπαιδεύσεις – Πιστοποιήσεις
Διαχείριση Αδειών
Εξοδολόγια

Επιπροσθέτως, η CBS μπορεί να αξιοποιήσει τοπικές συνεργασίες
που διατηρεί με Ελληνικούς Οίκους κατασκευής εφαρμογών
Μισθοδοσίας και Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού.
8

Σελ. 9

Εξειδικευμένα λογισμικά που
δραστηριότητα της επιχείρησης

αφορούν

στη

Η CBS διαθέτει ειδική μονάδα Ανάπτυξης και Υλοποίησης Έργων
Λογισμικού, μέσω της κατά 100% θυγατρικής της εταιρείας CBS
Consulting A.E., αποτελούμενη από διακεκριμένους επαγγελματίες
του χώρου και διαθέτει την ικανότητα υλοποίησης συστημάτων και
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λογισμικών κατά παραγγελία που αφορούν στη δραστηριότητα της
επιχείρησης, αξιοποιώντας όλες τις σύγχρονες πλατφόρμες (π.χ.
Microsoft SharePoint Server, Drupal, κ.λπ.) εργαλεία και γλώσσες
ανάπτυξης λογισμικού.
9

Λογισμικό για την ηλεκτρονική τιμολόγηση

Η CBS διαθέτει ειδική μονάδα Ανάπτυξης και Υλοποίησης Έργων
Λογισμικού, μέσω της κατά 100% θυγατρικής της εταιρείας CBS
Consulting A.E., αποτελούμενη από διακεκριμένους επαγγελματίες
του χώρου, ενώ διατηρεί στρατηγική συνεργασία με τη Microsoft και
άλλους διεθνείς & ελληνικούς Οίκους, και διαθέτει την ικανότητα
υλοποίησης λογισμικού Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης αξιοποιώντας
τα εργαλεία που διαθέτει η διεθνής λύση ERP, Microsoft Dynamics
NAV (πρώην Navision).

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:




Η παροχή υπηρεσιών υποστήριξης είναι επιλέξιμη μέχρι ένα (1) έτος από το χρόνο προμήθειας.
o H CBS διαθέτει ομάδες υποστήριξης των λύσεων που προσφέρει, συνεπώς μπορεί να εντάξει στη
συνολική πρόταση, υπηρεσίες υποστήριξης μέχρι ένα (1) έτος από το χρόνο προμήθειας.
Δαπάνες για SaaS είναι επιλέξιμες μόνο το χρονικό διάστημα υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου.
o Οι παραπάνω λύσεις λογισμικού, προσφέρονται και με μοντέλο αδειοδότησης SaaS.

Α/Α

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 3: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

CBS OFFERING

1

Φιλοξενία (hosting, collocation κτλ.)

H CBS διαθέτει ιδιωτικό DataCenter στο οποίο μπορεί να
φιλοξενήσει τις εφαρμογές των επιχειρήσεων πελατών της.

2

Σύνδεση στο Διαδίκτυο

H CBS μπορεί να εμπλακεί για λογαριασμό των πελατών της για τη
σύνδεσή τους στο διαδίκτυο.

3

Υπηρεσίες Digital marketing (google ads, facebook
ads)

H CBS μπορεί να προσφέρει υπηρεσίες Digital marketing (google ads,
facebook ads), μέσω συνεργατών που διαθέτει.

4

Παρουσία στα Social media

H CBS μπορεί να προσφέρει υπηρεσίες για την ενεργοποίηση και
διαχείριση του προφίλ των πελατών της στα social media.

5

Υπηρεσίες ανάπτυξης ψηφιακού υλικού διαφήμισης

H CBS μπορεί να προσφέρει Υπηρεσίες ανάπτυξης ψηφιακού υλικού
διαφήμισης.

6

Υπηρεσίες μετάφρασης του περιεχομένου του
ηλεκτρονικού καταστήματος

H CBS μπορεί να προσφέρει Υπηρεσίες μετάφρασης του
περιεχομένου του ηλεκτρονικού καταστήματος.

7

Ανάπτυξη ή/και πιστοποίηση ψηφιακής πολιτικής
ασφάλειας

H CBS διαθέτει εξειδικευμένο τμήμα Ασφάλειας Πληροφοριακών
Συστημάτων και μπορεί να προσφέρει Υπηρεσίες Ανάπτυξης
ψηφιακής πολιτικής ασφάλειας.

8

Υπηρεσίες καταχώρησης,
μεταφοράς δεδομένων

H CBS μπορεί να προσφέρει υπηρεσίες
μετασχηματισμού και μεταφοράς δεδομένων.

9

Σύνταξη και παρακολούθηση επενδυτικού σχεδίου

μετασχηματισμού

και

καταχώρησης,

Ν/Α

Με την πεποίθηση ότι θα έχουμε την ευκαιρία να συνεργαστούμε και με δεδομένο ότι οι λύσεις
που προσφέρουμε είναι από τις πιο ανταγωνιστικές στην αγορά, παραμένουμε στην διάθεση σας
για οποιαδήποτε συμπληρωματική πληροφορία ή διευκρίνηση στο τηλ. 210 6492800 ή στο fax 210
6464069. Αρμόδιος για το πρόγραμμα είναι ο κος Γιάννης Ζαπαλίδης (Business Development
Manager | Software Solutions Division), zapalidisi@cbs.gr.
Σελ.
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