Η Cosmos Business Systems παρέχει λύσεις βασισμένες στον SharePoint
Server όπως Ιntranets, Υπηρεσίες Διαχείρισης Ροής Εργασιών,
Υπηρεσίες Διαχείρισης Εγγράφων και Περιεχομένου, μέσω
εφαρμοσμένων λύσεων και προσαρμοσμένης ανάπτυξης, για να
καλύψουν τις ανάγκες κάθε Επιχείρησης και Οργανισμού.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά
με τις δυνατότητες αξιοποίησης του
SharePoint Server από την εταιρεία σας,
επικοινωνήστε με τον εξειδικευμένο
σύμβουλο της Cosmos Business Systems
στα
παρακάτω
στοιχεία:

Ο SharePoint Server είναι μία web-based πλατφόρμα συνεργασίας η
οποία ενσωματώνεται στο Microsoft Office και βοηθά τις εταιρείες να
διαχειρίζονται τις πληροφορίες, το περιεχόμενο και τις διαδικασίες τους
σε ένα ενιαίο, σύγχρονο, ασφαλές και φιλικό προς το χρήστη
περιβάλλον.
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(ΥΠΕΚΑΑ), (https://aplo.yeka.gr),
SharePoint Server.

Πρόσφατα η Cosmos Business
Systems Α.Ε.Β.Ε. ολοκλήρωσε
την ανάπτυξη της νέας Πύλης
Ψηφιακών Υπηρεσιών Μίας
Στάσης
«ΑΠΛΟ»
του
Υπουργείου
Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής
Αλληλεγγύης
αξιοποιώντας τον Microsoft

Στο πλαίσιο του έργου υλοποιήθηκαν μια σειρά υποσυστημάτων και
λειτουργιών όπως:


Portal εσωτερικών διαδικασιών



Γενικό και Ειδικό πρωτόκολλο εισερχόμενων



Ψηφιακές Υπηρεσίες υποστηριζόμενες από φόρμες αιτήσεων και
ροές εργασίας για τις θεματικές ενότητες ΕΡΓΑΣΙΑ, ΑΣΦΑΛΙΣΗ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ, ΕΥΡΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ



Εφαρμογή Οργανογράμματος στις εσωτερικές ροές διακίνησης
εγγράφων



Εξυπηρέτηση ερωτημάτων πολιτών με
αρμόδιες διευθύνσεις



Αυθεντικοποίηση χρηστών μέσω ΓΓΠΣ



Χρήση πύλης για δημοσίευση συμβάσεων Εργάνη



Ενημέρωση Πολιτών – RSS – NEWS



Διεπαφές με τρίτα πληροφοριακά συστήματα
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Δείτε περισσότερα έργα SharePoint, στο
σχετικό φυλλάδιο

Cosmos Consulting Video Profile

Σχετικά με την Cosmos Business Systems
Η Cosmos Business Systems AEBE, (ιδρ.1988), συγκαταλέγεται μεταξύ των κυριότερων επιχειρήσεων στον τομέα των ολοκληρωμένων λύσεων
Πληροφορικής, Λογισμικού και Τηλεπικοινωνιών της Ελληνικής αγοράς και απευθύνεται σε επιχειρήσεις του Ιδιωτικού τομέα και των Τραπεζών, καθώς και
σε φορείς του Δημοσίου και των ΔΕΚΟ.
H Cosmos Business Systems AEBE κατανέμει τις δραστηριότητες της σε τέσσερις μεγάλες επιχειρηματικές μονάδες (SBU’s) οι οποίες είναι:
IT Infrastructure: Υποδομές πληροφορικής, Data Centers (κατασκευή και εξοπλισμός), Severs, Storage, Λειτουργικά συστήματα (Operating software,
Databases, IT Security), Printing & Large Format Printing ( Plotters ) καθώς και αναλώσιμα για το σύνολο των γνωστών κατασκευαστών καθώς και υπηρεσίες
Managed Print Services (MPS) και leasing εκτυπωτικών συστημάτων.
Software and Consulting: Η Cosmos υποστηρίζει επιχειρησιακές εφαρμογές όπως ERP, CRM, Business Intelligence (BI) και Share Point Portal. Παράλληλα
παράγει κάθετες λύσεις για το Workflow (Power Office), ΒPM & Document Management και ηλεκτρονικών υπογραφών (Archium), την Ναυτιλία (Sea
Observer) και την Γεωχωρική διαχείριση Human Force (GMHF). Παράλληλα υποστηρίζει λύσεις για τον τεχνικό κλάδο ως Autodesk Authorized Dealer (AAD)
και GIS (Arc Info).
Telecom & Physical Security: Σε συνεργασία με τις εταιρείες Cisco, Avaya, Hewlett Packard, Huawei και άλλες, η Cosmos προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις
LAN’s, WAN’s, Routing, Switching, Network management, Internet, Intranets, IP τηλεφωνίας, μεταφοράς δεδομένων και εικόνας, καθώς και λύσεις
ενοποιημένης διαχείρισης επικοινωνίας (Unified Communication). Επίσης υποστηρίζει λύσεις mobility. Παράλληλα ένα εξειδικευμένο τμήμα προσφέρει
λύσεις φυσικής ασφάλειας, περιμετρικής επιτήρησης, ανίχνευσης εκρηκτικών, κάμερες υπερύθρων, συστήματα ασφαλούς επικοινωνίας και άλλα.
Services: Το σύνολο των υπηρεσιών που απαιτούνται για την μελέτη, εγκατάσταση και απρόσκοπτη λειτουργία των προϊόντων που διαθέτει η εταιρεία, η
τεχνική υποστήριξη και οι επισκευές, οι υπηρεσίες μελετών, υπηρεσίες εκπαίδευσης, υπηρεσίες προαγοράς ωρών τεχνικής υποστήριξης, συμβάσεις
συντήρησης και συμβάσεις outsourcing και συμβόλαια Managed Services, hosting και Cloud Solutions.

