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Οι προσφερόμενες Υπηρεσίες από την Cosmos Business Systems καλύπτουν ένα
ευρύτατο φάσμα αναγκών των πελατών και υλοποιούνται από μια άριστα οργανωμένη Τεχνική
Διεύθυνση, στην οποία ασχολούνται Πιστοποιημένοι Μηχανικοί, Τεχνικοί και Προσωπικό
Υποστήριξης.
Η Cosmos Business Systems προσφέρει και υποστηρίζει τεχνικά τα προϊόντα μιας πληθώρας
εταιρειών όπως HPE, HPI, IBM & Lenovo. Επίσης, τις ίδιες υπηρεσίες προσφέρει και στους πελάτες
των προϊόντων Cisco, Avaya & Huawei. Αυτό δίνει την δυνατότητα στους πελάτες της εταιρείας να
εξυπηρετούνται άμεσα και αποτελεσματικά, χωρίς την μεσολάβηση τρίτων. Όλες οι Υπηρεσίες μας
παρέχονται σε όλους τους Πελάτες, ανεξάρτητα αν η αγορά των συστημάτων έχει γίνει από την
Cosmos Business Systems, στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.
Η CBS είναι πιστοποιημένη κατά το πρότυπο ISO 9001:2015 στην Παροχή Ολοκληρωμένων
Λύσεων Πληροφορικής, συμπεριλαμβανόμενης της Σχεδίασης & Ανάπτυξης Λογισμικού και
πιστοποιημένη κατά το πρότυπο ISO/IEC 27001:2005 στον τομέα της Παροχής Ολοκληρωμένων
Λύσεων Πληροφορικής. Επίσης διαθέτει την πιστοποίηση ISO 14001:2004 στο σύστημα
περιβαλλοντικής διαχείρισης και OHSAS 18001:2007 στο σύστημα διαχείρισης υγείας και
ασφάλειας στην εργασία από την TUV HELLAS (TUV NORD) A.E.

Παράλληλα για την καλύτερη παρακολούθηση της εξέλιξης των επισκευών, το τεχνικό τμήμα,
τροφοδοτεί με στοιχεία το site της CBS: https://www.cbs.gr/el/repairs-returns με την κατάσταση
των φάσεων επισκευής ενός μηχανήματος, ώστε ο πελάτης να είναι πάντα ενήμερος.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
1.ΑΡΧΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ/ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ/ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ/ ΔΙΚΤΥΑ/ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
2. ON CALL ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΝΤΟΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ – ΠΡΟΑΓΟΡΑ ΩΡΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ/ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ
3.SERVICE LEVEL AGREEMENTS – SLA’s ( ON SITE ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ)
4. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
5. CUSTOM MADE ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ
(Migration, Deployment, Disaster Recovery, Web Hosting, Project Management κ.λ.π.)
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Τεχνικές Υπηρεσίες της CBS
Πιο συγκεκριμένα οι υπηρεσίες καλύπτουν τους παρακάτω τομείς:


Μελέτες και προτάσεις: Για την βελτιστοποίηση της εγκατάστασης και της λειτουργίας του
κάθε δικτύου ( LAN, WAN, INTERNET), για την μεταφορά φωνής, δεδομένων ή video
(εικόνας ), η Cosmos αναλαμβάνει την σύνταξη της οικονομοτεχνικής μελέτης που
απαιτείται, ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή απόδοση της επένδυσης.



Δίκτυα & Τηλεπικοινωνίες: Ενεργός εξοπλισμός (active components) για τις ανάγκες
δικτύων WAN / LAN / INTRANETS, για τη μεταφορά φωνής, εικόνας και δεδομένων.
Ασύρματα δίκτυα. Εγκαταστάσεις λύσεων VoiP (Avaya, Cisco). Network Μanagement και
Security.



Καλωδιακές και Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις: μελέτη και εγκατάσταση καλωδιακών
συστημάτων για ασθενή και ισχυρά ρεύματα , και εγκαταστάσεις δομημένης καλωδίωσης
σε category 5 και 6 ή σε οπτικές ίνες (fiber optics). Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις όπου
απαιτείται.



Data Center and Server Rooms: Τα Server Rooms , οι χώροι οι οποίοι χρησιμοποιούνται για
την “αποθήκευση “ της καρδιάς κάθε δικτύου ή τηλεφωνικού κέντρου, απαιτεί ειδική
κατασκευή και μελέτη (π.χ. συνθήκες κλιματισμού, αδιάλειπτης παροχής ρεύματος κλπ.),
την μελέτη και υλοποίηση της οποίας αναλαμβάνει η Cosmos.



Τηλεφωνικά Kέντρα, VoiP & Office Automation: Τα τηλεφωνικά κέντρα, τα fax’s και τα
φωτοτυπικά μηχανήματα, προσαρμοσμένα στις ανάγκες της μεγάλης ή μικρής επιχείρησης
και γραφείου, προσφέρονται αλλά και υποστηρίζονται με αντίστοιχες συμβάσεις ή με την
διαδικασία της on call κλήσης του τεχνικού. Εξειδικευμένες λύσεις διαχείρισης εγγράφων
(Document Management), ροής εργασιών (Workflow), διαχείρισης Fax (Open Text Right
Fax), Unified Messaging (Cisco, Microsoft, Avaya).



Help Desk και Call Center: Η CBS διαθέτει κατάλληλα οργανωμένο call center το οποίο
παρέχει υπηρεσίες τηλεφωνικής υποστήριξης για θέματα hardware ή software. Η
υπηρεσία αυτή παρέχεται κατόπιν συμβάσεως και το αντικείμενό της μπορεί να
προσαρμοστεί στις ανάγκες του πελάτη.
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Managed Services: Υπηρεσίες Διαχείρισης (MS) ολοκληρωμένης υποστήριξης του Data
Center και των συστημάτων εξ αποστάσεως, μέσω του πακέτου Cosmos Managed Services
(CMS).

 Site Audit

 NMS Outsourcing / Monitoring / Remote Administration

 Security Services / Penetration & Intrusion Detection

 Παρακολούθηση Backup / Φύλαξη Δεδομένων

 Hardware Hosting

 Software Application Hosting / VM Hosting

 Έλεγχος Δικτύου & Μελέτη Wi-Fi
 Software Asset Management / SNOW
 On Site EDP / Admin / Senior Eng. / Network Administrator

 Outsource Systems / Network Engineer, Level A

 Unified Collaboration / Μελέτη, Εγκατάσταση & Υποστήριξη Υπηρεσιών VOICE
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Service Level
Agreements (SLA’S) /
Συμβάσεις Υποστήριξής
Πελάτών
Οι συμβάσεις υποστήριξης της εταιρείας έχουν σαν στόχο την πλήρη τεχνική κάλυψη τόσο των
προϊόντων που πωλεί, όσο και των λύσεων που προσφέρει, από έμπειρους τεχνικούς και
μηχανικούς, πιστοποιημένους από τους κατασκευαστές όπως HPE, HPI, IBM, Lenovo, Cisco,
Avaya, Fujitsu, Huawei, Microsoft κ.λπ.

Οι συμβάσεις που συνάπτει η CBS εντάσσονται σε πέντε κατηγορίες:

1. ΑΡΧΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Σε υπηρεσίες αρχικής εγκατάστασης (μεταφορά, σύνδεση εξοπλισμού, ρυθμίσεις, εγκατάσταση
και ρύθμιση ενεργού εξοπλισμού δικτύων Intranet - Internet κ.λπ.) και αφορούν την όλες εκείνες
τις εργασίες που απαιτούνται για την ορθή λειτουργία του μηχανογραφικού εξοπλισμού που μόλις
αποκτήθηκε από την επιχείρηση.

2. ON CALL ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΝΤΟΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ – ΠΡΟΑΓΟΡΑ ΩΡΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Σε υπηρεσίες που παρέχονται μετά από κλήση του πελάτη (on call). Στην περίπτωση αυτή, η
Cosmos αναλαμβάνει να έχει διαθέσιμους μηχανικούς, οι οποίοι μετά από κλήση του πελάτη και
εντός προκαθορισμένου χρονικού διαστήματος (π.χ. εντός 4 ωρών ), μεταβαίνουν και
αποκαθιστούν το πρόβλημα που υπάρχει στην εγκατάσταση. Στην κατηγορία αυτή μπορεί να
περιλαμβάνονται και υπηρεσίες αντικατάστασης του εξοπλισμού (back up μηχανήματα), μέχρι
την αποκατάσταση του προβληματικού εξοπλισμού. Η υπηρεσία αυτή παρέχεται με την προαγορά
ωρών τεχνικής υποστήριξης την οποία, ο πελάτης «αναλώνει» εντός 24 μηνών από την ημερομηνία
υπογραφής της σύμβασης.
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3. MONIMH ON SITE ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Σε υπηρεσίες που παρέχονται βάσει συμβάσεως σε μόνιμη βάση (π.χ. μόνιμη παρουσία τεχνικού
σε συγκεκριμένες μέρες ή full time στον χώρο του πελάτη, πλήρες outsourcing του
μηχανογραφικού συστήματος της επιχείρησης κ.λπ.).
Η υπηρεσία αυτή αποτελεί την πιο ουσιώδη παροχή που διαθέτει η Cosmos, διότι παρέχει στην
επιχείρηση και σε συνεργασία με τον αρμόδιο EDP Manager, την δυνατότητα της χρήσεως των
μηχανικών της Cosmos, σε σταθερή βάση στις εγκαταστάσεις του και με συγκεκριμένη διάρκεια,
π.χ. 3 φορές την εβδομάδα επί 4 ώρες. Με τον τρόπο αυτό όλη ευθύνη της λειτουργίας του
μηχανογραφικού εξοπλισμού, μεταφέρεται στην Cosmos, ενώ η επιχείρηση λειτουργεί
απρόσκοπτα.
Είναι προφανές ότι η παραπάνω υπηρεσία παρέχεται καθ΄ όλη την διάρκεια της συμβατικής
περιόδου (π.χ. ένα έτος) και είναι συνεχής (π.χ. κατά την διάρκεια της αδείας του μηχανικού, η
Cosmos αντικαθιστά τον απόντα μηχανικό με άλλον).
4. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Με την συνεχώς αυξανόμενη πολυπλοκότητα των εφαρμογών και των συστημάτων, η πλήρης
αξιοποίηση τους απαιτεί την συνεχή εκπαίδευση των χρηστών , αλλά και των administrators. Η
εκπαίδευση των χρηστών , αναλόγως του αντικειμένου τους (π.χ. εκπαίδευση της γραμματείας σε
εφαρμογές office), γίνεται σε συνεργασία της Cosmos με εξωτερικούς συνεργάτες, υψηλής
εκπαιδευτικής εμπειρίας και με πιστοποιημένα ΙΕΚ.
5. CUSTOM MADE ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ
(Migration, Deployment, Disaster Recovery, Web Hosting, Project Management κ.λ.π.)
Επειδή όλες οι επιχειρήσεις έχουν διαφορετικές ανάγκες σε θέματα παροχής και διαχείρισης
πληροφορίας, (για παράδειγμα πολλά υποκαταστήματα, ενοποίηση αποτελεσμάτων,
εξειδικευμένες ανάγκες για reporting στο top management κ.λπ.), κάτι που ενδεχομένως δεν
καλύπτεται από τις υπάρχουσες στην αγορά εφαρμογές, η εταιρεία αναλαμβάνει την ανάπτυξη
εφαρμογών προσαρμοσμένων στις ανάγκες του πελάτη (custom made εφαρμογές),
χρησιμοποιώντας όλα τα σύγχρονα εργαλεία ανάπτυξης λογισμικού.
Η υπηρεσία αυτή παρέχεται κατόπιν συμφωνίας , μέσω τις οποίας καθορίζονται οι προδιαγραφές
και ο χρόνος υλοποίησης του έργου.
Ειδικά σε θέματα που αφορούν τις εφαρμογές του διαδικτύου (Internet), η Cosmos αναλαμβάνει
την ανάπτυξη τόσο ιστοσελίδων (websites), όσο και εφαρμογών e-commerce, σε συνεργασία των
μηχανικών της με γνωστούς ελληνικούς οίκους και με την ευθύνη της υλοποίησης του έργου
(project management) δική της.
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Τιμοκάτάλογος Υπήρεσιών
Για όλο το έτος ισχύει ο ακόλουθος τιμοκατάλογος υπηρεσιών του τεχνικού τμήματος ο οποίος
αφορά χρεώσεις on call, και όχι συμβάσεων. Οι υπηρεσίες που περιγράφονται παραπάνω και δεν
περιλαμβάνονται στον τιμοκατάλογο, τιμολογούνται κατά περίπτωση.
Ο τιμοκατάλογος αυτός καταργεί κάθε προηγούμενο.

On Site

Εντός εταιρείας

(στον πελάτη)

Τιμές ανά σύστημα

Τιμές ανά σύστημα

Ελάχιστη χρέωση παροχής υπηρεσίας

50 €

100 €

Εγκατάσταση, σύνδεση Server σε δίκτυο
stand alone, rack mounted ( Hardware)

100 €

150 €

Αρχική Εγκατάσταση HY (τερματικού),
σύνδεση, έλεγχος καλής λειτουργίας

-----

70 €

Εγκατάσταση σκληρού δίσκου σε ΗΥ (single
terminal)
Εγκατάσταση σκληρού δίσκου σε server /
storage

50 €

70 €

Upon request

Upon request

50 €

70 €

Εγκατάσταση tape/ back up devices

Upon request

Upon request

Εγκατάσταση storage devices

Upon request

Upon request

Εγκατάσταση – Σύνδεση modem / Router
Single Point
Εγκατάσταση Ενεργού Εξοπλισμού (Switches
/ Routers)
Εγκατάσταση Firewalls, Internet Security

Upon request

Upon request

Upon request

Upon request

Upon request

Upon request

Εγκατάσταση Printer / Scanner Single User

50 €

70 €

Εγκατάσταση Plotter / Large Format Printer

100 €

150 €

Συναρμολόγηση ΗΥ (Terminal)

50 €

Upon request

Τύπος υπηρεσίας

Εγκατάσταση περιφερειακών συσκευών ΗΥ
(κάρτες γραφικών, ήχου κ.λπ.), UPS
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Έλεγχος καλής λειτουργίας ΗΥ / printer/
peripheral / επισκευή, Μόνο εργατικά

50 €

70 €

Αρχική εγκατάσταση λειτουργικού
συστήματος single user (original μόνον)

60 €

100 €

Αρχική εγκατάσταση λειτουργικού
δικτυακού (server) συστήματος (original
μόνον)

200 €

300 €

Εγκατάσταση office applications (original
μόνον)

100 €

150 €

Back up δεδομένων / restore

Upon request

Upon request

Αποκατάσταση βλάβης λόγω ιών (virus)

Upon request

Upon request

Καλωδιακές εγκαταστάσεις (UTP, Fiber),
ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις

-----

Upon request

-----

40 € / μηχάνημα

--------50 €

100 €
65 €
100 €

Άλλες εξωτερικές εργασίες
 Μεταφορά μηχανήματος στο service
(Λεκανοπέδιο Αττικής)
 Χρέωση 1ης ώρας μηχανικού
 Χρέωση κάθε επόμενης
 Αδικαιολόγητη κλήση τεχνικού
Παρατηρήσεις:

 Οι τιμές αφορούν υπηρ εσίες εντός Λεκανοπεδίου Αττικής . Η ελάχιστη
χρέωση εξωτερικού service είναι τα 140 € και του εσωτερικού τα 50€.


Μεταφορές μηχανημάτων μεγάλου όγκου (Plotters, Racks κ.λπ.)
επιβαρύνονται με το κόστος του μεταφορέα ή των μηχανημάτων που
απαιτούνται (γερανός κ.λπ.).

 Όλες οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με ΦΠΑ 24%.


Οι τιμές μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
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Κατηγορία υπηρεσίας

Τόπος παροχής

Μελέτες εγκαταστάσεων

On site

Επισκευές πάγκου
(όλων των τύπων)

Cosmos

Εγκαταστάσεις – ρυθμίσεις
εξοπλισμού και λογισμικού εντός
της εταιρείας

Cosmos

Εγκαταστάσεις νέων προϊόντων
στον χώρο του πελάτη

On site

Εγκαταστάσεις δικτύων φωνής/
δεδομένων

On site

Εγκαταστάσεις καλωδιακές και
ηλεκτρολογικές (ισχυρά και ασθενή
ρεύματα)

On site

Τεχνική υποστήριξη στον χώρο του
πελάτη (on call)

On site / on call

Τεχνική υποστήριξη μέσω
προαγοράς ωρών (σύμβαση)

On site / on call / fixed hrs response

Σύμβαση παροχής υπηρεσιών
(εργασία)

Full time on site

Σύμβαση τεχνικής υποστήριξης
(ανταλλακτικά)

On site / on call / fixed hrs response
and fix

Σύμβαση υπηρεσιών και
ανταλλακτικών

On site / on call / fixed hrs response
and fix

Μεταφορά σε service τρίτων
κατασκευαστών (σύμβαση)

On call / on site/ fixed response

Αντικατάσταση εξοπλισμού σε
περίπτωση βλάβης (σύμβαση)

On call / on site/ fixed response

Ενοικίαση εξοπλισμού για
συγκεκριμένο διάστημα (σύμβαση)

On site

Υπηρεσία τηλεφωνικής
υποστήριξης (Help Desk)
(σύμβαση)
Αποκατάσταση δεδομένων
(Data Recovery)
Προληπτική συντήρηση

Cosmos ή on site / fixed response
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Cosmos ή on site
(Με περιορισμούς)
Cosmos ή on site

Brands

Όλα τα γνωστά (επίσης
εξουσιοδοτημένοι από την HPE, HP
INC. και την ΙΒΜ)

Microsoft, Cisco, Avaya

