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Την ολοκλήρωση όλων των διαδικασιών πιστοποίησης σύμφωνα με το πρότυπο ποιότητας ISO/IEC 
20000:2011  από τον Οργανισμό TÜV Austria Hellas, για την Πιστοποίηση Συστήματος Διαχείρισης Υπηρεσιών 
Πληροφορικής, ανακοίνωσε η Cosmos Business Systems ΑΕΒΕ. 
 
 Πιο συγκεκριμένα το ISO/IEC 20000 είναι το πρώτο διεθνές πρότυπο που έχει ως στόχο τη Διαχείριση 
Παροχής Υπηρεσιών Πληροφορικής και περιγράφει ένα ολοκληρωμένο σύστημα διεργασιών διαχείρισης για την 
αποτελεσματική παροχή υπηρεσιών στην επιχείρηση και στους πελάτες της.  
 
 Η Cosmos δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στον τομέα αυτό σε μια περίοδο μάλιστα που τα θέματα ασφαλείας 
και διατήρησης των δεδομένων αποτελούν κρίσιμο παράγοντα στην απρόσκοπτη λειτουργία κάθε επιχείρησης ή 
οργανισμού, ιδιαίτερα δε στις μεσαίες και στις μεγάλες επιχειρήσεις του Ιδιωτικού και Δημόσιου τομέα, στις  
τράπεζες, στις  εταιρείες Τηλεπικοινωνιών, στις Ένοπλες Δυνάμεις, στις επιχειρήσεις Ενέργειας κλπ, που 
αποτελούν τους κύριους πελάτες της εταιρείας. 
 
 Η πιστοποίηση αυτή  της Cosmos, εξασφαλίζει ότι το προσωπικό της εταιρείας εφαρμόζει μεθόδους και 
διαδικασίες που εξασφαλίζουν την ασφάλεια και την παροχή υπηρεσιών των κρίσιμων λειτουργιών των 
εγκαταστάσεων και των εφαρμογών των πελατών της. 

 

 Η Cosmos Business Systems είναι επίσης πιστοποιημένη κατά το πρότυπο ISO 9001:2008 στην Παροχή 
Ολοκληρωμένων Λύσεων Πληροφορικής, συμπεριλαμβανόμενης της Σχεδίασης & Ανάπτυξης Λογισμικού καθώς 
και της ασφάλειας δεδομένων 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 TÜV HELLAS (TUV NORD) S.A. 
 
 

 
 
Η Cosmos Business Systems AEBE, συγκαταλέγεται μεταξύ των κυριοτέρων επιχειρήσεων στον τομέα των 

ολοκληρωμένων λύσεων Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών της Ελληνικής αγοράς. 
 
 
 Ο κύκλος εργασιών της το 2014 ανήλθε στα 32 εκ € και απευθύνεται σε μεγάλες και μεσαίες επιχειρήσεις του 

Ιδιωτικού τομέα και των Τραπεζών, καθώς και σε φορείς του Δημοσίου και των ΔΕΚΟ.  
 
 
Η Cosmos Business Systems συμπλήρωσε το 2015, 27 χρόνια λειτουργίας.  
 
Για περισσότερες πληροφορίες Cosmos Business Systems AEBE, Τμήμα Marketing και Επικοινωνίας, κα Κατερίνα 

Γεωργίου, τηλ.: 210 6492 800, fax: 210 6464 069, email: cosmos@cbs.gr και ηλεκτρονική διεύθυνση www.cbs.gr.  
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