
H Cosmos Business Systems ανάδοχος στην
ψηφιοποίηση των υποθηκοφυλακείων

H ένωση εταιρειών «Vodafone - Cosmos Business Systems -

Geoanalysis - Q&R», ανέλαβε μέρος του έργου ψηφιοποίησης

των 390 υποθηκοφυλακείων της χώρας έναντι του ποσού

59,5 εκατ. ευρώ.

Το έργο της ψηφιοποίησης περιλαμβάνει το σύνολο των αρχείων

του συστήματος μεταγραφών - υποθηκών και ενεχύρων,

καθώς και την υλοποίηση ηλεκτρονικών εφαρμογών και

Πληροφοριακού Συστήματος για την τήρηση και ενημέρωση αυτών,

στο οποίο μέσω διαδικτυακής πύλης θα έχουν πρόσβαση οι

νόμιμα ενδιαφερόμενοι (πολίτες, δικηγόροι, συμβολαιογράφοι,

κ.ά.). Το σύνολο των σελίδων που θα ψηφιοποιηθούν είναι

περίπου 600.000.000.

H Cosmos Business Systems ανάδοχος 

της αναβάθμισης και επέκτασης των 

υποδομών ΤΠΕ του τομέα Δικαιοσύνης.

Στην ένωση εταιρειών «Netcompany - Intrasoft - Uni

Systems - Q&R - Cosmos Business Systems»

κατοχυρώθηκε η αναβάθμιση και επέκταση των υποδομών

Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) του

τομέα Δικαιοσύνης έναντι του ποσού των 65.372.517 ευρώ

συν ΦΠΑ.

Το έργο περιλαμβάνει την ανάπτυξη ενός Ολοκληρωμένου

Πληροφοριακού Συστήματος για τον εκσυγχρονισμό της

λειτουργίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, την ενίσχυση του

πληροφοριακού συστήματος του Εθνικού Ποινικού Μητρώου,

και την αναβάθμιση και επέκταση λειτουργικότητας του

Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Δικαστικών

Υποθέσεων Πολιτικής & Ποινικής Δικαιοσύνης.

Παρουσίαση «Λύσεις Ασφάλειας για Δήμους και 

Περιφέρειες» από την Cosmos Business 

Systems στο  E-Government Forum | Read More

H Cosmos Business Systems σε συνεργασία με τη Cisco,

συμμετείχε ως Gold χορηγός στο ετήσιο συνέδριο

“e-Government Forum” .

Στην παρουσίαση «Λύσεις Ασφάλειας για Δήμους και

Περιφέρειες» o κος Άρης Χατζηπαπάς, Professional Services

& Cyber Security Sales Manager/DPO της CBS αναφέρθηκε

στην αυξανόμενη ανάγκη για Cyber Security που προκύπτει από

το ψηφιακό μετασχηματισμό των δήμων & τη δημιουργία

εφαρμογών Smart Cities και παρουσίασε τις ολοκληρωμένες

λύσεις Security που προσφέρει η Cosmos σε συνεργασία με

τη Cisco

Η Cosmos Business Systems, Gold

χορηγός του Dell Technology Forum

Read More

Η Cosmos Business Systems συμμετείχε ως Gold χορηγός

στο Dell Technologies Forum που πραγματοποιήθηκε στις

3 Νοεμβρίου 2022 στο Ωδείο Αθηνών.

H φετινή εκδήλωση εστίασε στις ανεξάντλητες δυνατότητες

καινοτομίας με άξονα τον ψηφιακό μετασχηματισμό των

επιχειρήσεων. Οι σύγχρονες επιχειρήσεις, εκσυγχρονίζοντας

υποδομές τεχνολογίας και αξιοποιώντας δυνατότητες και νέες

τεχνολογίες σε έναν multi-cloud κόσμο, μπορούν να

σχεδιάσουν το ψηφιακό τους μέλλον και να επιτύχουν.

.

Νέο σύστημα AI - NVIDIA DGX A100 στο

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσα-
λονίκης από την CBS | Watch video

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

partner στην Ελληνική & Κυπριακή αγορά εγκατέστησε το νέο

σύστημα τεχνητής νοημοσύνης NVIDIA DGX A100 στο κέντρο

ηλεκτρονικής διακυβέρνησης του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου

Θεσσαλονίκης.

Ο Υπερ-υπολογιστής NVIDIA DGX-A100 είναι ένας από του

ταχύτερους στην Ελλάδα και αποτελεί το απόλυτο εργαλείο για

έρευνα καθώς δίνει τη δυνατότητα στους ερευνητές να

προχωρήσουν με συστηματικό αλλά και με αποτελεσματικό τρόπο

τις ερευνητικές τους δραστηριότητες.
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Follow us!

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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