Software &
Consulting Services

H Cosmos Business Systems AEBE
Η Cosmos Business Systems AEBE, (ιδρ. 1988), συγκαταλέγεται μεταξύ των κυριοτέρων 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. Δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και στην Κύπρο.
Η Cosmos με το τμήμα συμβουλευτικών υπηρεσιών που διαθέτει, συνεργάζεται με τις κυριότερες εταιρείες κατασκευής λογισμικού στον κόσμο. Παράλληλα αντιπροσωπεύει εταιρείες που παρέχουν κάθετες
λύσεις, ενώ έχει αναπτύξει και τις δικές της κάθετες εφαρμογές για συγκεκριμένους κλάδους.

Αναλυτικότερα τα business units περιλαμβάνουν:
IT infrastructure: Πληροφοριακά συστήματα, (Servers, Pc’s, Storage, Printers, Plotters), Λειτουργικά
συστήματα (Operating software, Databases, Security), Δικτυακά (LAN’s, WAN’s, Routing, Switching,
Network management, Internet, Intranets) καθώς και αναλώσιμα για το σύνολο των γνωστών κατασκευαστών.
Software and Consulting: Η Cosmos υποστηρίζει εφαρμογές όπως ERP, CRM, ΒPM Document
Management, Workflow, των εταιρειών Microsoft, Open Text κλπ, αναπτύσσοντας παράλληλα πολλές
κάθετες λύσεις για συγκεκριμένες κάθετες αγορές. Παράλληλα υποστηρίζει λύσεις για τον τεχνικό κλάδο
ως Autodesk Authorized Dealer (AAD).
Telecommunications: Σε συνεργασία με τις εταιρείες Avaya και Cisco και με τις Open Text και Cycos,
η Cosmos προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις IP τηλεφωνίας, μεταφοράς δεδομένων και εικόνας, καθώς
και λύσεις ενοποιημένης διαχείρισης επικοινωνίας (Unified Communication). Επίσης υποστηρίζει λύσεις
mobility, (σε πλατφόρμες Blackberry ή Microsoft Exchange).
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.

Για Περισσότερες Πληροφορίες: www.cbs.gr , τηλ. 2106492800
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Software & Consulting Services
Athens - Thessaloniki - Cyprus

Η Cosmos Business Systems διαθέτει ένα τμήμα συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα λογισμικού ERP και CRM, σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες εταιρείες κατασκευής λογισμικού στον
κόσμο. Παράλληλα αντιπροσωπεύει εταιρείες που παρέχουν κάθετες λύσεις, ενώ έχει αναπτύξει
και τις δικές της κάθετες εφαρμογές για συγκεκριμένους κλάδους.
Το τμήμα αυτό διαθέτει Project Managers, εξειδικευμένους συμβούλους καθώς και προγραμματιστές (Developers) οι οποίοι καλύπτουν πέραν της προσαρμογής των εφαρμογών στις ανάγκες
του πελάτη, την δημιουργία custom made λύσεων για συγκεκριμένες κατηγορίες.
Το τμήμα λογισμικού με τα προϊόντα και τις συνεργασίες που διαθέτει, καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος της αγοράς (ανεξαρτήτως μεγέθους επιχείρησης – Corporate, Medium & Small, Very
Small).

Κατασκευαστές Λογισμικού
Microsoft Dynamics NAV (ERP , previous Microsoft Navision)
Microsoft Dynamics CRM
Open Text Fax Server, Right Fax Edition
Open Text Document Server, Alchemy Edition
Open Text Workflow Server, .Net Edition
Autodesk - Architectural Desktop

Ορισμένες Kάθετες Λύσεις
Cosmos Industrial Production - (for ERP Microsoft Dynamics NAV)
CRM Service & Sales (MS NAV)
Cosmos Paramedics for Paramedics Companies (MS NAV)
Cosmos Furniture (MS NAV)
Paper Industry, (Tear-off Products) (MS NAV)
TEGOS – Recycling & Waste Management (MS NAV)
Ship Centric – Ship Supplier (MS NAV)
Payroll and Human Resources, Access Control - Independent Application – can communicate
with most ERP’s
Retail
SharePoint Applications
Web applications – eCommerce – Portals
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Συνοπτική Παρουσίαση
Cosmos Software Business Unit
Ο τομέας Cosmos Software &
Consulting δημιουργήθηκε το 2002
και έκτοτε προσφέρει σε επιχειρήσεις
και οργανισμούς, σε Ελλάδα και Κύπρο, Συμβουλευτικές Υπηρεσίες για
Software & Consulting την ανάλυση αναγκών, εγκατάσταση,
προσαρμογή & παραμετροποίηση,
υλοποίηση ειδικών επεκτάσεων & λειτουργικότητας,
εκπαίδευση και τεχνική υποστήριξη σε συστήματα και
πλατφόρμες Επιχειρηματικού Λογισμικού της Microsoft
όπως τα MS Dynamics NAV ERP και MS Dynamics CRM.
Επίσης, προσφέρει αντίστοιχες υπηρεσίες στα προϊόντα
της OpenText (πρώην Captaris) που αφορούν σε συστήματα Fax Server, Workflow Management, Document
Management. Τέλος, αναπτύσσει και υλοποιεί Ειδικές
Επιχειρηματικές Εφαρμογές (Intranets, Portals, CMSs,
Business Processes Management Systems, etc) καθώς
και Λύσεις Επιχειρηματικής Ευφυΐας (B.I.), αξιοποιώντας
αποτελεσματικά τα εργαλεία και τις τεχνολογίες της
Microsoft (SharePoint Server, SQL Server, etc).
Η ομάδα υλοποίησης έργων Επιχειρηματικού Λογισμικού που απαρτίζει τον τομέα Cosmos Software &
Consulting αποτελείται από στελέχη με μακροχρόνια
εμπειρία στη Διοίκηση, Ανάπτυξη και Υλοποίηση πολύπλοκων έργων και λύσεων πληροφορικής, με αιχμή
τα Συστήματα και τις Τεχνολογίες της Microsoft και της
Opentext. Πάνω από το 85% του ανθρώπινου δυναμικού του τομέα είναι Επαγγελματίες Σύμβουλοι Μηχανογράφησης και Προγραμματιστές. Όλοι οι Σύμβουλοι
είναι τουλάχιστον Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης και
φέρουν όλες τις πιστοποιήσεις που απαιτεί η Microsoft
και η OpenText. Επιπρόσθετα, η Διοίκηση της Cosmos
επενδύει στην εξέλιξη του γνωσιολογικού φάσματος
και του επιπέδου τεχνογνωσίας τους στις εκάστοτε τεχνολογίες αιχμής που εισάγονται από τη Microsoft και
την OpenText, προκειμένου να εξελίσσουν διαρκώς την
ικανότητα παροχής Επαγγελματικών Συμβουλευτικών
Υπηρεσιών Υψηλού Επιπέδου που διαθέτουν, προς όφελος των επιχειρήσεων-πελατών της.
Επίσης, ο τομέας Cosmos Software & Consulting διαθέτει ένα άρτια οργανωμένο Help Desk, το οποίο υποβοηθείται από συστήματα και τεχνολογίες αιχμής, προκειμένου να εξυπηρετεί καθημερινά τις ανάγκες Υποστήριξης των χρηστών των εκάστοτε συστημάτων που
βρίσκονται σε παραγωγική λειτουργία.
Σε ότι αφορά το MS Dynamics ERP, η Cosmos έχει υλοποιήσει με απόλυτη επιτυχία 29 έργα, σε επιχειρήσεις
και οργανισμούς σχεδόν σε όλους τους κλάδους και το-
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μείς της αγοράς (Βιομηχανία, Εμπόριο, Υπηρεσίες, Δημόσιοι Φορείς), στην Ελλάδα και στο εξωτερικό (Κύπρο και
Αλβανία).
Ενδεικτικό πελατολόγιο COSMOS
Με τις εφαρμογές MS
Dynamics NAV & CRM:

Επιχειρήσεις
Καφούνη

Εισαγωγές, Χονδρική,
Λιανική

Chiesi Hellas

Φαρμακοβιομηχανία

Intertrade Hellas

Βιομηχανία
Προϊόντων Χάρτου

Ολυμπιακός ΚΑΕ

Καλαθοσφαιρική Α.Ε.

Ελληνική Τράπεζα

Τραπεζικές Υπηρεσίες

EFG Factors

Τραπεζικές Υπηρεσίες

Tsakos Shipping

Ναυτιλιακή Εταιρεία

Megatek

Πολυκαταστήματα
Λιανικής

CEDEFOP

Υπηρεσία
Ευρωπαϊκής Ένωσης

CableTech

Η/Μ Έργα Κατασκευές

Baluco

Τροφοδοσίες Πλοίων

Ανακύκλωση
Συσκευών

Εταιρεία
Ανακύκλωσης

Raycap

Βιομηχανία
Προϊόντων Υψηλής
Τεχνολογίας

Ολυμπιακός

Ποδοσφαιρική Α.Ε.

Admotec

Βιομηχανία
Φωτοβολταϊκών
Πλαισιών

Lyritis Bioline

Ιατρικά όργανα

Thermoservice

Εφαρμογές Ψύξης επί
Οχημάτων

Recordati Hellas

Φαρμακοβιομηχανία

Mika

Έπιπλα

Andreas Stihl

Εργαλεία Ισχύος

Dibaq

Βιομηχανία Τροφίμων

Ηλβα

Αντιπροσωπείες
Προϊόντων
Κλιματισμού

Με τις εφαρμογές της Open Text
Chartis

Ασφαλιστική

ΔΕΣΜΗΕ

Διαχειριστής
Ελληνικού
Συστήματος
Μεταφοράς
Ηλεκτρικής Ενέργειας

Χρηματιστήριο
Αθηνών

Χρηματιστήριο

ΚΕΔΚΕ

Κεντρική Ένωση
Δήμων και
Κοινοτήτων Ελλάδας

Pierre Fabre

Φαρμακοβιομηχανία

Επίσης, ο τομέας Cosmos Software & Consulting έχει
ελληνικοποιήσει την ειδική εφαρμογή TEGOS-ENWIS που
αποτελεί Ενοποιημένο Υποσύστημα του MS Dynamics
NAV, δημιουργώντας την Κάθετη Λύση για την αγορά
Διαχείρισης Ανακυκλώσιμων Υλικών και Αποβλήτων
(Recycling & Waste Management). Πέραν της προαναφερόμενης, η Cosmos έχει αναπτύξει ακόμα 8 λύσεις βασισμένες στο MS Dynamics NAV, προσφέροντας συνολικά
9 Κάθετες Λύσεις ERP, για τις παρακάτω αγορές:
Waste
Management

Pharmaceuticals /
Paramedics

Shipping & Ship
Supplies

Paper Products

Furniture

Service Management
& Help Desk

Construction

Retail

Industrial Production

Microsoft Dynamics NAV
(πρώην Microsoft NAVISION)
Software & Consulting Services
Athens - Thessaloniki - Cyprus

Η Cosmos αντιπροσωπεύει στην Ελληνική Αγορά τα
προϊόντα της Microsoft, ως Gold Certified Partner, όπως
το ERP / MIS Navision, το CRM 4.0 καθώς και όλες τις
πλατφόρμες των λειτουργικών συστημάτων, ως Large
Account Reseller (LAR).
Η Cosmos με κύριο γνώμονα την ταχύτερη ικανοποίηση των πελατών ταυτόχρονα με τον περιορισμό του
κόστους των υπηρεσιών και αξιοποιώντας την μακροχρόνια εμπειρία της στην αγορά του επιχειρηματικού
λογισμικού έχει καταφέρει να προτυποποιήσει τις λειτουργίες του Microsoft Dynamics NAV σύμφωνα με τις
ανάγκες των Ελληνικών επιχειρήσεων μικρού και μεσαίου μεγέθους πετυχαίνονται έτσι την γρήγορη εγκατάσταση και άμεση λειτουργία του.
Από τo 2002 η εταιρεία δραστηριοποιείται στην αγορά
του λογισμικού Επιχειρήσεων, προσφέροντας προπαραμετροποιημένες λύσεις, οι οποίες μειώνουν το χρόνο
και το κόστος υλοποίησης διασφαλίζοντας παράλληλα
την ποιότητα του αποτελέσματος.
Κατά τη διάρκεια λειτουργίας του τμήματος Microsoft
Dynamics NAV η Cosmos έχει παραδώσει επιτυχώς έργα
διαφορετικής πολυπλοκότητας και διάρκειας, σε επιχειρήσεις όλων των μεγεθών, που δραστηριοποιούνται σε
ποικίλους κλάδους της αγοράς.

Υποσυστήματα:
Το Microsoft-Navision παρέχει ενσωματωμένη
Λειτουργικότητα σε ένα ενιαίο σύστημα για την
υποστήριξη λύσεων για:
• Οικονομική Διαχείριση – Γενική Λογιστική
& Αναλυτική Λογιστική (Financial Management)
• Διαχείριση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας
(Supply Chain Management)
• Διαχείριση Πελατειακών Σχέσεων
(Customer Relationship Management)
• Διαχείριση Έργων (Project Management)
• Διαχείριση Τεχνικής Υποστήριξης
(Field Service Management)
• Παραγωγή (Manufacturing)
• Ηλεκτρονικό Εμπόριο (E-commerce)
• Ανάλυση (Analytics) - Εκτυπώσεις (Reporting)
• Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων (HR Management)
• Σχεδιασμός Πόρων (Resource Planning)
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Κάθετες Λύσεις
Cosmos NAV

Cosmos Βιομηχανική Παραγωγή
Η Cosmos θέλοντας να υποστηρίξει σε όλα τα επίπεδα
τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον χώρο της
βιομηχανικής παράγωγης, προτείνει την λύση “Cosmos
Βιομηχανική Παραγωγή”, η οποία επιτρέπει την ολοκληρωμένη διαχείριση της παραγωγικής δραστηριότητας
και την κοστολόγηση αυτής με πλήρη απεικόνιση των
τεχνικών προδιαγραφών, συνταγολογίων και φάσεων
παραγωγής, τον υπολογισμό φυράς, καθώς και την παρακολούθηση ημερολογίων, αργιών και βαρδιών, βελτιστοποιώντας τη διαχείριση των υλικών-αποθεμάτων και
εξασφαλίζοντας την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση όλων
των κρίσιμων πόρων που συμμετέχουν στην παραγωγική διαδικασία μέσα από το κύκλωμα του προγραμματισμού παράγωγης.
Cosmos Paramedics
Το Cosmos Paramedics είναι η κάθετη λύση που προσφέρει η Cosmos Consulting στον χώρο των εταιριών
εισαγωγής και εμπορίας ιατρικών μηχανημάτων, αντιδραστηρίων αναλωσίμων αλλά και φαρμάκων.
Προσφέρει πλήρη κάλυψη ιδιαιτεροτήτων όπως χρησιδάνεια, όλους τους τύπους των συμβάσεων και συμβολαίων τεχνικής υποστήριξης , ιχνηλασιμότητα αριθμού
παρτίδας και ημερομηνίας λήξης ανά πελάτη, σειριακοί
αριθμοί μηχανημάτων καθώς και πλήρη καταγραφή,
κατηγοριοποίηση και παρακολούθηση όλων των διαγωνισμών που έχουν προκηρυχθεί με έγκαιρη εμφάνιση
μηνυμάτων για τις κρίσιμες ημερομηνίες και ενέργειες.
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Cosmos – Tegos Waste Management
and Recycling
Το Tegos Waste Management and Recycling έχει τη λογική και τις λειτουργίες για τη σωστή διαχείριση των αποβλήτων και για το εμπόριο των ανακυκλώσιμων υλικών.
Το σύστημα υποστηρίζει δύο καταλόγους αποβλήτων,
τον επίσημο EWC για να καλύψει όλες τις νομικές απαιτήσεις, και έναν εσωτερικό κατάλογο υλικών, για τις εσωτερική κατηγοριοποίηση της εταιρείας.
Το σύστημα των πιστοποιητικών αποβλήτων είναι απολύτως ενσωματωμένο και όλα τα απαραίτητα έγγραφα
μετακίνησης για τη μεταφορά αποβλήτων παράγονται
αυτόματα και σύμφωνα με τους νομικές απαιτήσεις, ενώ
μπορούν να τυπωθούν άμεσα σε χαρτί, αλλά και σε φόρμες.
Την κάθετη αυτή λύση την έχει ελληνικοποιήσει η Cosmos
που είναι αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, και την προσφέρει
μαζί με το Microsoft Navision σαν ενιαίο πακέτο.

Microsoft Dynamics CRM
Software & Consulting Services
Athens - Thessaloniki - Cyprus

Cosmos Ship Centric
- Ship Supplier
Το Ship Centric είναι μια κάθετη λύση βασισμένη στο ERP
Microsoft Navision που απευθύνεται στη αγορά των Ship
Suppliers.
Το Ship Centric Navision είναι συμβατό με MTML, τα θαλάσσια πρότυπα για τις ηλεκτρονικές εμπορικές συναλλαγές, και έρχεται σε μερικές από τις κύριες θαλάσσιες πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου, που σας επιτρέπουν την
άμεση ηλεκτρονική πρόσβαση σε μια παγκόσμια βάση
πελατών, και παρέχει πλήρη παρακολούθηση του σκάφους ή σχετικών με τον πελάτη πληροφοριών μέσω των
αναζητήσεων στο σύστημά των σχετικών σκαφών, των
τύπων, των ιδιοκτητών, των διευθυντών, των τμηματων
κ.λπ.
Την κάθετη αυτή λύση την έχει ελληνικοποιήσει η
Cosmos που είναι αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, και την
προσφέρει μαζί με το Microsoft Navision σαν ενιαίο πακέτο.

Το Microsoft Dynamics CRM 4.0 της Microsoft είναι ένα
πλήρες και ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης σχέσης
πελατών (CRM, Sales & Service).
Από μια απλή λίστα επαφών μέχρι το after-sales service,
οι λύσεις διαχείρισης πελατειακών σχέσεων Microsoft
Dynamics CRM βοηθούν στην καταγραφή όλων των
ενεργειών που γίνονται προς κάθε πελάτη καθώς και
στην διατήρηση του πλήρους ιστορικού με αυτές. Επιπλέoν βοηθά στην βελτίωση της αποτελεσματικότητας
του τμήματος πωλήσεων και στην παροχή εξαιρετικού
service προς τους πελάτες και τελικά, στην δημιουργία
κερδοφόρων επιχειρηματικών σχέσεων.

Cosmos - Furniture
Η Cosmos Furniture αποτελεί την καθετοποιημένη
πρόταση της Cosmos Consulting για τις επιχειρήσεις
που δραστηριοποιούνται στο χώρο της εισαγωγής και
εμπορίας επίπλων. Μεταξύ των άλλων υπάρχει η δυνατότητα παρακολούθησης τόσο της διαδικασίας σύνθεσης όσο και αυτής της συναρμολόγησης ειδών καθώς
και ο υπολογισμός προμηθειών για τους πωλητές και
τους διακοσμητές.
Cosmos – Service Management
Όποιο και να είναι το μέγεθος μια επιχείρησης η λύση
του Service Management σε συνδυασμό με τα εργαλεία
ανάλυσης που ενσωματώνει αποτελεί τον κορμό του
συστήματος διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων και εγγυάται την πλήρη παρακολούθηση συμβολαίων συντήρησης, εγγυήσεων , προγραμματισμού επισκέψεων και
φόρτιση τεχνικών καθώς και την καταγραφή πλήρους
ιστορικότητας βλαβών.
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ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΥΦΥΪΑΣ
Ισχυρό και αποτελεσματικό σύστημα Επιχειρηματικής Ευφυΐας
με τα εργαλεία της Microsoft!
H COSMOS αναγνωρίζει την Επιχειρηματική Πληροφόρηση ως
το βέλτιστο εργαλείο λήψης Αποτελεσματικών Διοικητικών
Αποφάσεων. Υιοθετώντας αυτήν την αρχή, επιδιώκει να προσφέρει στις επιχειρήσεις-πελάτες της στοχευμένες αναφορές
μεταβλητών διαστάσεων που αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο
για την ανάπτυξη και βελτιστοποίηση της ανταγωνιστικότητας
των επιχειρήσεων.
Πλεονεκτήματα
Παροχή πληροφοριών σε ολόκληρη την επιχείρηση που
προωθούν τη λήψη αποφάσεων.
Το προσωπικό μπορεί να έχει πρόσβαση σε πραγματικού χρόνου επιχειρηματικές πληροφορίες, λεπτομερή στοιχεία σχετικά
με τις συναλλαγές, αρχεία πελατών και ιστορικά ώστε να πιάνει
το σφυγμό της επιχείρησης.
Αύξηση της παραγωγικότητας μέσω χρήσιμων πληροφοριών και εργαλείων.
Με την πρόσβαση σε ενημερωμένες πληροφορίες και ισχυρά
εργαλεία ανάλυσης, οι εργαζόμενοι μπορούν να παρακολουθούν τις επιδόσεις, να αναλύουν τάσεις και να εντοπίζουν ενδεχόμενα προβλήματα πριν καν αυτά προκύψουν.
Χρήση των προγραμμάτων του Microsoft Office.
Η ενοποίηση του Microsoft Dynamics NAV με οικεία προγράμματα όπως το Microsoft® Office Excel® διευκολύνει την πρόσβαση, την ανάλυση και την ανταλλαγή πληροφοριών χωρίς να
χρειάζεται η μετάβαση από τη μία εφαρμογή στην άλλη.
Ταχύτερη παροχή επιχειρηματικής πληροφόρησης με τη
χρήση τεχνολογιών SQL Server.
Ικανοποίηση απαιτήσεων διαχείρισης και ανάλυσης δεδομένων
και δημιουργία αναφορών με τον Microsoft SQL Server® 2008
και τις υπηρεσίες SQL Server Reporting Services.
COSMOS ADVANCED B.I. REPORTS™
Οι Β.Ι. Αναφορές που προσφέρει η
COSMOS, επιτρέπουν στην επιχείρηση
να αποκτήσει σφαιρική εικόνα για το
σύνολο των αλληλεπιδραστικών δραστηριοτήτων της προκειμένου να έχει
διαρκώς και σε πραγματικό χρόνο, όλες
τις συσχετιζόμενες πληροφορίες και
αποτελέσματα, σε μία και μόνο οθόνη.
Πιο συγκεκριμένα, τα COSMOS ADVANCED B.I. REPORTS™ μπορούν να «απαντούν» με απόλυτη αξιοπιστία σε πολύπλοκα και
πολυδιάστατα «ερωτήματα», που η επιχείρηση στο παρελθόν
αναζητούσε σε διάφορες εκτυπώσεις και αναφορές, αμφιβόλου
αξιοπιστίας.
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Επίσης, τα COSMOS
ADVANCED
B.I.
REPORTS™ προσφέρονται στη βασική τους
μορφή ως out-of-thebox προϊόντα, δίνοντας
τη δυνατότητα στην
επιχείρηση να εξάγει
επιχειρηματικές πληροφορίες, αμέσως μόλις τα εγκαταστήσει στο σύστημά της.
Επιπλέον, δίνεται στις επιχειρήσεις η δυνατότητα να εμπλουτίσουν κάθε COSMOS ADVANCED B.I. REPORT™ με επιπρόσθετες
διαστάσεις σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες τους ή και να δημιουργηθούν κατά παραγγελία και για λογαριασμό τους από την
COSMOS, Ειδικές Β.Ι. Αναφορές, οσωνδήποτε διαστάσεων, για διάφορες οντότητες των πληροφοριακών τους συστημάτων.
Με την υιοθέτηση των COSMOS ADVANCED B.I. REPORTS™, τα
στελέχη των επιχειρήσεων μπορούν να λαμβάνουν, σύμφωνα με
το ρόλο τους, σημαντικές πληροφορίες απλώς και μόνο με μια ματιά στις κατάλληλα διαμορφωμένες αναφορές.
Για παράδειγμα, η COSMOS έχει την ικανότητα να παράγει μια B.I.
Αναφορά η οποία θα αλληλεπιδρά με διάφορες οντότητες των
εφαρμογών της επιχείρησης, ενώ οι χρήστες θα λαμβάνουν πληροφορία σύμφωνα με το ρόλο τους και τα δικαιώματά τους. Πιο
συγκεκριμένα: η Διοίκηση θα μπορεί να παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο τους Βασικούς Δείκτες Απόδοσης (KPIs) της επιχείρησης, ο Οικονομικός Διευθυντής τις ταμειακές ροές σε επίπεδο
αποτελεσμάτων και προβλέψεων καθώς και τις αποδόσεις ιδίων
κεφαλαίων & ξένων κεφαλαίων, ο Εμπορικός Διευθυντής τη συνολική εμπορική δραστηριότητα της επιχείρησης σε επίπεδο ιστορικών στοιχείων, αποτελεσμάτων και προβλέψεων, οι Διευθυντές
Πωλήσεων την αντίστοιχη εμπορική δραστηριότητα του τομέα
ευθύνης τους καθώς και τις ενέργειες του προσωπικού ευθύνης
τους, ενώ ο Προϊστάμενος Διακίνησης θα μπορεί να ελέγχει και να
συντονίζει τις ενέργειες του τμήματός του σύμφωνα με τις αναμενόμενες παραλαβές και αποστολές εμπορευμάτων.
Τα παραπάνω στοιχεία θα είναι διαρκώς διαθέσιμα και επικαιροποιημένα, δίνοντας τη
δυνατότητα σε όλη την
ιεραρχία της επιχείρησης να λαμβάνει καθημερινές ή στρατηγικές
Β.Ι.-BASED
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ, σύμφωνα με τα
πραγματικά δεδομένα
της επιχείρησης, προσδίδοντας σε αυτή, Διαρκή
Προσαρμοστικότητα
και Ανταγωνιστικότητα Υψηλού Επιπέδου.

Payroll – Μισθοδοσία –
Διαχείριση Προσωπικού.
Access Control

Software & Consulting Services
Athens - Thessaloniki - Cyprus

Tο μέλλον και η επιτυχία μιας επιχείρησης καθορίζονται
μεταξύ των άλλων και από την ικανότητά της να προσελκύει, να διατηρεί και να αξιοποιεί τον πλέον πολύτιμο πόρο της: το Ανθρώπινο Δυναμικό της. Για να είναι
αποτελεσματική η Διαχείριση των Ανθρωπίνων Πόρων
απαιτείται ένα κατάλληλο HR Master ικανό για αντικειμενική μέτρηση και ορθολογική αξιοποίηση και διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού της εταιρίας στην
προσπάθεια καλής λειτουργίας και ανάπτυξής της.
Το HR Master αποτελεί την πρόταση της Εταιρίας στο
χώρο των συστημάτων διαχείρισης Ανθρώπινου δυναμικού και αποτελείται από τα ακόλουθα modules:
Personnel Master
Το υποσύστημα “Προσωπικό”, αποτελεί τον πυρήνα της
οικογένειας εφαρμογών Personnel Master.
Μέσω του υποσυστήματος αυτού, παρέχεται η δυνατότητα τήρησης όλων των απαραίτητων σταθερών και
μεταβλητών στοιχείων που αποτελούν τον Φάκελο Εργαζομένου (στοιχεία βιογραφικού, στοιχεία εργασίας,
στοιχεία εκπαίδευσης του εργαζόμενου εντός της επιχείρησης, Ιατρικά στοιχεία κλπ).
Payroll Master
Ολοκληρωμένη λύση, που έχει στόχο την πλήρη και
ολοκληρωμένη κάλυψη της Μισθοδοσίας και της Διαχείρισης Προσωπικού μίας μεσαίας και μεγάλης επιχείρησης του Ιδιωτικού τομέα

Time Master
Καλύπτει πλήρως τις ανάγκες του Γραφείου Προσωπικού μίας επιχείρησης ή οργανισμού, στον τομέα του
ελέγχου και της παρακολούθησης των παρουσιών του
προσωπικού.
Με τη βοήθεια του Time Master κάθε επιχείρηση μπορεί
να πετύχει μεγαλύτερη αποδοτικότητα στη λειτουργία
του Γραφείου Προσωπικού της, μεγαλύτερη εξοικονόμηση χρόνου, καθώς και άμεση και αξιόπιστη πληροφόρηση της διοίκησης.
Access Master
Καλύπτει πλήρως τις ανάγκες μίας επιχείρησης ή οργανισμού, στον τομέα της ασφάλειας σε ότι αφορά της διαχείρισης πρόσβασης ατόμων (εργαζομένων και επισκεπτών) και οχημάτων σε διαβαθμισμένους χώρους
Roster Master
Με τη βοήθεια του Roster Master κάθε επιχείρηση μπορεί
να πετύχει μεγαλύτερη αποδοτικότητα στη λειτουργία
του Γραφείου Προσωπικού της, μεγαλύτερη εξοικονόμηση χρόνου, καθώς και άμεση και αξιόπιστη πληροφόρηση της διοίκησης για τον προγραμματισμό και την
διαχείριση των βαρδιών του προσωπικού (Rostering)
HR Net Master
Το HR Net Master αποτελεί ένα Web Tool προσβάσεως
στην βάση δεδομένων των στοιχείων εργαζομένων και
απομακρυσμένης διαχείρισης αυτών. Με τη βοήθεια του
HR Net MaSter κάθε επιχείρηση μπορεί να πετύχει αποδοτικότητα στη λειτουργία του Γραφείου Προσωπικού
της, εξοικονόμηση χρόνου, και έλεγχο ροής διαδικασιών
αντί για απλή διαχείριση δεδομένων καθώς και άμεση
και αξιόπιστη πληροφόρηση της διοίκησης.
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Διεθνείς Συνεργασίες
Cosmos Business Systems
Open Text
Η Cosmos Business Systems συνεργάζεται ως εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος με την Αμερικανική εταιρεία Open Text , η οποία έχει γίνει παγκόσμια γνωστή
από την εφαρμογή της Open Text Fax Server, Right
Fax Edition κορυφαία λύση ηλεκτρονικής διαχείρισης
fax, αποτελεί σήμερα μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες παραγωγής λογισμικού BPM (Business Process
Management).
Οι εφαρμογές της ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης
(Open Text Document Server, Alchemy Edition), όσο και
του Open Text Workflow Server, .Net Edition έχουν ελληνικοποιηθεί, προσφέροντας έτσι ακόμη μεγαλύτερη
ευελιξία στην χρήση τους. Η Cosmos έχει παράλληλα
αναπτύξει εφαρμογή ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου με
ταυτόχρονη αρχειοθέτηση και δρομολόγηση (routing)
βασισμένη στις αυτόματες διαδικασίες workflow της
επιχείρησης (κοινοποιήσεις, εγκρίσεις κλπ).
Η Open Text προσφέρει ολοκληρωμένα περιβάλλοντα
λύσεων, τόσο σε πλατφόρμες Microsoft όσο και SAP
(όπου διαθέτει συγκεκριμένο SAP R3 connector για το
Right Fax). Η Cosmos διαθέτει την απαραίτητη υποδομή (σύμβουλοι, developers, τεχνικοί) για τον σχεδιασμό και εγκατάσταση απλών και σύνθετων λύσεων
Business Process Management.

Open Text Workflow Server, .Net Edition
Το Open Text Workflow Server, .Net Edition είναι ένα
ευέλικτο εργαλείο ηλεκτρονικής διαχείρισης διαδικασιών για κάθε επιχειρηματικό περιβάλλον. Μειώνει το
ρίσκο, δημιουργώντας ασφαλείς διαδικασίες, διατηρώντας την ιστορικότητα της ροής και επιτυγχάνοντας
εύκολη παρακολούθηση της διαδρομής των εργασιών
με ταυτόχρονη εξοικονόμηση χαρτιού και χρόνου. Ο
χρόνος για εγκριτικές διαδικασίες και η ολοκλήρωση
εργασιών, μειώνεται από εβδομάδες ή ημέρες σε ελάχιστες μόνον ώρες. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της παραγωγικότητας και της ταμειακής ροής
της επιχείρησης σας.
Open Text Document Server, Alchemy Edition
Το Open Text Alchemy είναι λογισμικό ηλεκτρονικής διαχείρισης και αρχειοθέτησης εγγράφων. Αξιόπιστο σύστημα αρχειοθέτησης όπου μπορεί η επιχείρηση σας να
αποθηκεύει όλους τους τύπους εγγράφων, ενώ η ανάκτησή τους μπορεί να επιτευχθεί μέσα με δευτερόλεπτα
ακόμη και μετά από χρόνια. Το Alchemy ενδείκνυται
στην δημιουργία ευρετηρίου εγγράφων καθώς και φαξ,
μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, PDFs και οποιοδήποτε άλλο τύπο ηλεκτρονικού αρχείου.

Cosmos – Open Text
Protocol Application
Το Open Text Protocol έχει αναπτυχθεί από την Cosmos
και περιλαμβάνει:
• Δυνατότητα αυτόματης πρωτοκόλλησης που χαρακτηρίζουν το επισυναπτόμενο έγγραφο προς πρωτοκόλληση.
• Δυνατότητα εύρεσης και προβολής ήδη καταχωρημένων εγγραφών στο Alchemy.
• Δυνατότητα απλής κοινοποίησης ή και δρομολόγησης πρωτοκολλημένου εγγράφου σε ένα ή περισσότερους χρήστες του συστήματος.
• Κατά τη δρομολόγηση και κοινοποίηση του εγγράφου το σύστημα δημιουργεί αυτόματα ροές υπό διαδικασιών για κάθε χρήστη.
• Στο τελικό βήμα ο αρμόδιος χρήστης μπορεί να εγκρίνει το πρωτοκολλημένο έγγραφο και να ολοκληρωθεί
η ροή του ή να απορρίψει και να επιστρέψει το έγγραφο στο στάδιο της «δρομολόγησης».
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• Δυνατότητα παρακολούθησης της κατάστασης και της
θέσης της πορείας του εγγράφου.
• Εμφάνιση εκκρεμών διαδικασιών
• Εμφάνιση ολοκληρωμένων
• Εμφάνιση εκπρόθεσμων
• Δυνατότητα δημιουργίας κανόνων ομαδοποίησης
εργασιών
• Κοινή χρήση εργασιών με άλλους χρήστες του συστήματος
• Εύκολη πρόσβαση στο έγγραφο, αναζήτηση του εγγράφου με απλά ή σύνθετα κριτήρια που ορίζει ο χρήστης,
είτε στο περιεχόμενο ή στο προφίλ του εγγράφου.

Software & Consulting Services
Athens - Thessaloniki - Cyprus

Από το 1982, η Autodesk παράγει το πλέον γνωστό σχεδιαστικό λογισμικό στον κόσμο, το AutoCAD.
Εάν μια επιχείρηση εξειδικεύεται στο αρχιτεκτονικό ή
ακόμα και στη σχεδίαση επίπλων, μπάνιου ή κουζίνας,
ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, διακόσμησης, διαμόρφωσης χώρων, εκθέσεων κλπ και γενικά με
την αποτύπωση λεπτομερών σχεδιάσεων, η Cosmos
Business Systems δίνει τη λύση με τη βοήθεια του
Autocad 2008 και των καθετοποιημένων εφαρμογών
της όπως Autocad Architecture, Autocad LT και Autocad
Raster Design.
H Cosmos Business Systems ως authorized dealer της
Autodesk, εντοπίζει τις ανάγκες των πελατών της και
προτείνει λύσεις σε όλο το φάσμα των εφαρμογών που
αφορούν την συγκεκριμένη σχεδιαστική πλατφόρμα
και τις κάθετες εφαρμογές της.

COSMOS Internet
and Web Applications
Η Cosmos Business Systems προσφέρει τις παρακάτω
υπηρεσίες που αφορούν το διαδίκτυο ( Internet )
• Μελέτη, σχεδιασμός και κατασκευή sites
• Μελέτη, σχεδιασμός και κατασκευή Portals
• Μελέτη, σχεδιασμός και κατασκευή ecommerce sites
• Web hosting σε συνεργασία με γνωστούς telecom
providers
• Φιλοξενία Web Λύσεων σε servers της Cosmos
• Μελέτη και κατασκευή Web Servers
• Μελέτη και κατασκευή λύσεων Voice Over IP και Fax
Over IP (Open Text Fax Server, Right Fax Edition)
• VPN’s - Virtual Private Networks
• Internet Security
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