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Βραβευτήκαμε στα Bite Awards για το έργο
Vmware SD-WANστην Alpha Bank
| Read More

Συμμετείχαμε στο IdeaHub Event της Huawei
στο Ble -Αλίμου | Read More

Συμμετείχαμε με την Huawei στην 1η Διεθνή Έκθεση
Τεχνολογίας & Καινοτομίας “Βeyond 4.0” | Read More

H Cosmos Business Systems έλαβε το BRONZE βραβείο στα Bite Awards για το έργο
«VMware SD-WAN στην Τράπεζα Alpha Bank», στην κατηγορία: Προμηθευτές ICT
Υποδομών & Υπηρεσιών, στην τελετή απονομής που πραγματοποιήθηκε χθες στο
Markou Wine Museum.
H Cosmos Business Systems ολοκλήρωσε την εγκατάσταση συγχρόνου εξοπλισμού
VMware SD-WAN της Velocloud στα 350 Καταστήματα της Τράπεζας ALPHA BANK ανά
την Ελλάδα. Η συγκεκριμένη υποδομή αποτελεί μια εκ των πιο προηγμένων πλατφορμών
τεχνολογίας SD-WAN διαθέσιμη σήμερα.

Οριστήκαμε ως ανάδοχος για την Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου
Πληροφοριακού Συστήματος της Μονάδας Ευρωπαϊκών Ταμείων
του Υπουργείου Εσωτερικών Κύπρου | Read More

Στα γραφεία μας πραγματοποιήθηκε Διαδικτυακή Ημερίδα του
ΟΑΕΔ για την διασύνδεση του οργανισμού με το EESSI
| Read More

Η Cosmos Business Systems, Huawei Gold Partner, παρουσίασε τις
δυνατότητες και τις λειτουργείες του “IdeaHub”, στην εκδήλωση συνεργατών
της Huawei, την Τρίτη 12 Οκτωβρίου, στο Βle Pavilion στον Άλιμο.
Η Cosmos Business Systems έδειξε στους πελάτες της το έξυπνο εργαλείο
παραγωγικότητας, «Huawei IdeaHub», το οποίο ενσωματώνει πολλαπλές
λειτουργίες, όπως συνεργασία πολλαπλών οθονών,
διαδραστικό
whiteboard, έξυπνο handwriting, ομαδική εργασία και τηλεδιάσκεψη.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκάλεσε η ζωντανή σύνδεση με το Μουσείο
Πληροφορικής στο Μοσχάτο που διοργάνωσε η Cosmos Business Systems
με reporter τον Θάνο Παπαχάμο και παρουσίασε την εξέλιξη της
πληροφορικής στην πάροδο των χρόνων. Φτάνοντας στο σήμερα, όπου
μπορούμε να μοιραζόμαστε εικόνα, ήχο ,αρχεία, video μέσω της
τεχνολογίας καθώς και live εμπειρίες με την ομάδα μας.
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Η Cosmos Business Systems υπέγραψε σύμβαση για το έργο Ανάπτυξη
Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος για τη Μονάδα Ευρωπαϊκών Ταμείων
του Υπουργείου Εσωτερικών Κύπρου.
Το αντικείμενο του έργου μεταξύ άλλων περιλαμβάνει :

Ολοκληρώθηκε την Τετάρτη 6 Οκτωβρίου στα γραφεία της Cosmos Business
Systems η ημερίδα του ΟΑΕΔ για την διασύνδεση του οργανισμού με το EESSI. Η
Cosmos Business Systems ήταν ανάδοχος του έργου, το οποίο ολοκληρώθηκε και
είναι στη διαδικασία παράδοσης.

Την ανάπτυξη, εγκατάσταση και συντήρηση Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού
Συστήματος υποστήριξης και αυτοματοποίησης των επιχειρησιακών
διαδικασιών που συνιστούν το πλαίσιο διαχείρισης των Ταμείων Εσωτερικών
Υποθέσεων.
Προμήθεια, ρύθμιση, διασύνδεση, εγκατάσταση και συντήρηση του εξοπλισμού
και έτοιμου λογισμικού (συστήματος / υποδομής / εφαρμογών) που απαιτείται
για τη λειτουργία του νέου Πληροφοριακού Συστήματος.
Μετάπτωση των υφιστάμενων ψηφιακών δεδομένων και η επιλεκτική
ψηφιοποίηση και αρχειοθέτηση εγγράφων (έντυπης μορφής) στη βάση
δεδομένων του νέου Συστήματος.

Η διασύνδεση του ΟΑΕΔ με το EESSI εντάσσεται στη συνολική προσπάθεια
αναβάθμισης των υπηρεσιών προς τους πολίτες, μέσω της ψηφιακής μετάβασης
και αφορά τομείς όπως: παροχές ανεργίας, οικογενειακές παροχές, παροχές
μητρότητας, παροχές πατρότητας, κ.α. Μέσω της πλήρους ψηφιοποίησης της
ανταλλαγής των αναγκαίων ασφαλιστικών πληροφοριών ανάμεσα στον ΟΑΕΔ και
τους λοιπούς ΦΚΑ της Ε.Ε. διασφαλίζεται ο ταχύτερος χειρισμός για την
ανταλλαγή δεδομένων, τη διαδικασία λήψης αποφάσεων μεταξύ των φορέων και
την αποτελεσματικότερη επαλήθευση των δεδομένων που θα ανταλλάσσονται.

Η Cosmos Business Systems και η Huawei συμμετείχαν στην 1η Διεθνή Έκθεση
Τεχνολογίας & Καινοτομίας “Βeyond 4.0” που πραγματοποιήθηκε στην Θεσσαλονίκη από τις
14 έως 16 Οκτωβρίου.
Οι δύο εταιρείες βρίσκονταν στο περίπτερο Β30 στον χώρο της Δ.Ε.Σ.Κ.Θ και παρουσίασαν
νέες τεχνολογίες και λύσεις ΑΙ στους συμμετέχοντες της έκθεσης.
Η Cosmos Business Systems ένας από τους μεγαλύτερους εμπορικούς συνεργάτες της
Huawei στην Ελλάδα, ως Gold Partner, σε συνεργασία με την Huawei
παρουσίασαν ολοκληρωμένες λύσεις σε ένα ευρύ φάσμα προϊόντων που αφορούν
Enterprise Solutions for Networks, Data Center, IT Infrastructure, Servers & Storage και End
to end ICT Solutions.
Στα πλαίσια της έκθεσης, στην αίθουσα “Σ.Κ. Ν. Γερμανός” την Παρασκευή 15 Οκτωβρίου
πραγματοποιήθηκε ομιλία από τον κ. Ηλία Ρίζο, BUs Director & Sales Private Sector
Deputy Director, με τίτλο «Intelligent Networking Projects», για τα έργα δικτυακών υποδομών
που έχει υλοποιήσει η Cosmos Business Systems, σε συνδυασμό με τις λύσεις Huawei
Enterprise Networking

Γίνετε μέλος του Cosmos Connect
Σας προσκαλούμε να συνδεθείτε μαζί μας εύκολα, μέσω των social
media ώστε να ενημερώνεστε για τις εξελίξεις της τεχνολογίας και τις νέες
υπηρεσίες που προσφέρουμε.
Η αλληλεπίδραση μαζί σας είναι σημαντική για εμάς!

Click for Cosmos Corporate video
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