
Ο όμιλος Cosmos Business Systems S.A.

έλαβε το βραβείο “Business Excellence 2022”

στα πλαίσια της έκθεσης Infocom.cy 2022
Read More

Ο όμιλος Cosmos Business Systems έλαβε το βραβείο “Business

Excellence Award 2022” ως ένδειξη αναγνώρισης για την

τεχνογνωσία που κατέχει σε νέες τεχνολογικές λύσεις και

καινοτόμων λύσεων που προσφέρει στους πελάτες της με σκοπό

τον εκσυγχρονισμό και τον ψηφιακό μετασχηματισμό τους.

Η βράβευση έγινε κατά την διάρκεια του Συνέδριου InfoCom Cyprus 
2022 & InfoCom Security Cyprus 2022

Ξεκίνησε η εφαρμογή του συστήματος e-Law

της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας της

Κύπρου.

Το έργο υλοποιείται από την CBS σε συνεργασία με την CBS IT

Systems Cyprus, θυγατρική της εταιρεία στην Κύπρο. Aντικείμενο

του έργου είναι η εισαγωγή ενός συστήματος διαχείρισης

υποθέσεων/εργασιών και αυτοματοποίησης γραφείου και ο

εκσυγχρονισμός των διαδικασιών της Νομικής Υπηρεσίας της

Κύπρου.

Ο κος Σπύρος Κουρής, Country Manager της CBS IT sytems

Cyprus, αναφερόμενος στο σκοπό του έργου είπε ότι είναι η πλήρης 

αξιοποίηση της τεχνολογίας για την ταχύτατη διαχείριση θεμάτων και 

εγγράφων της Νομικής Υπηρεσίας, εκφράζοντας την στήριξη της 

εταιρείας του στο εν λόγω «πρωτοποριακό έργο για τα δεδομένα της 

Κυπριακής Δημοκρατίας».

Η Cosmos Business Systems ανάδοχος του

διαγωνισμού της ΕΛΣΤΑΤ

H Cosmos Business Systems ανέλαβε το έργο για την προμήθεια

αδειών χρήσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και αδειών

χρήσης εφαρμογών γραφείου έναντι του ποσού των 371.318 €.

Το έργο αφορά την αναβαθμισμένη έκδοση των αδειών χρήσης 

του υφιστάμενου συστήματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της 

ΕΛΣΤΑΤ (server & client) για 2 servers και 750 χρήστες, καθώς και 

την προμήθεια 350 αδειών του πακέτου εφαρμογών γραφείου με τη 
μορφή αδειοδοτικού προγράμματος CSP για τις online υπηρεσίες

Βελτιώστε την Κυβερνοασφάλεια της

Επιχείρησής σας | Read More

H μετάβαση στην ψηφιακή εποχή έχει δημιουργήσει αυξημένες

ανάγκες για Κυβερνοασφάλεια. Kαθημερινά οι επιθέσεις στο

διαδίκτυο αυξάνονται και οι επιχειρήσεις αναζητούν τρόπους για να

προστατεύσουν τα δεδομένα και τα συστήματά τους.

Η Cosmos Business Systems ως Cisco Gold Integrator

προσφέρει υπηρεσίες για τη βελτίωση της Κυβερνοασφάλειας

της επιχείρησής σας προτείνοντας λύσεις Cisco.

Νέο σύστημα AI - NVIDIA στο

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας από την CBS

Watch video

H Cosmos Business Systems S.A., μοναδικός NVIDIA Elite

partner στην Ελληνική & Κυπριακή αγορά υλοποίησε την

εγκατάσταση του νέου συστήματος τεχνητής νοημοσύνης

του πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Η λύση που επιλέχθηκε ήταν ένα AI cluster με τελευταίας

τεχνολογίας servers Lenovo και έξι GPU accelerators

NVIDIA A100 με σκοπό την επιτάχυνση των ερευνητικών

εργασιών του πανεπιστημίου.

Click for Cosmos Corporate video

Θεσσαλονίκη

Θερμοκοιτίδα επιχειρήσεων ΘΕΡΜΗ 1

9o χλμ. Θεσσαλονίκης - Θέρμης

ΤΚ 57001, Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 477670-1 / Fax: 2310 477672

Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Γεωργία Σκεπαστιανού

email: cosmos.thess@cbs.gr

www.cbs.gr

Αθήνα

Π. Μπακογιάννη 44

ΤΚ 144 52, Μεταμόρφωση Αττικής

Τηλ: 210 6492800

Fax: 210 6464069

Υπεύθυνη Επικοινωνίας: Μαίρη Ανδρέου

email: cosmos_marketing@cbs.gr

www.cbs.gr

Κύπρος

CBS IT Systems Cyprus LTD

Λεωφ. Κέννεντυ 81

ΤΚ 1076 Λευκωσία, Κύπρος

Τηλ: +357 22442101

Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Σπύρος Κουρής

email: kouriss@cbsit.com.cy

www.cbsit.com.cy

Αν επιθυμείς διαγραφή από τη mailing list του cbs.gr, πάτησε εδώ

Παρακαλούμε μην απαντήσεις σε αυτό το e-mail.

Εάν χρειάζεσαι βοήθεια μπορείς να επισκεφθείς την ιστοσελίδα μας www.cbs.gr ή να επικοινωνήσεις με την εξυπηρέτηση πελατών, συμπληρώνοντας τη Φόρμα Επικοινωνίας
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