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Δελτίο Τύπου
Σύμβαση του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ)
με την ένωση εταιρειών
COSMOS BUSINESS SYSTEMS A.E.Β.Ε. – ALLWEB SOLUTIONS A.E.

Αθήνα, 22/1/2016

Η ένωση εταιρειών COSMOS BUSINESS SYSTEMS A.E.B.E. – ALLWEB SOLUTIONS A.E., υπέγραψε
πρόσφατα με το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας Κύπρου (ΙΠΕ), σύμβαση παροχής υπηρεσιών για την προμήθεια,
παραμετροποίηση και συντήρηση λογισμικού με τη μέθοδο Software as a Service (SaaS).
Το έργο αφορά στην ανάπτυξη μιας πλατφόρμας Διαχείρισης Χρηματοδοτήσεων (Funding
management) ως μία λύση λογισμικού ως υπηρεσία (Software as a Service (SaaS)), ώστε να αναβαθμίσει τις
Λειτουργίες του συστήματος χρηματοδότησης και την εμπειρία του χρήστη.
Η πλατφόρμα θα διαχειριστεί το σύνολο των φάσεων (Διαχείριση Προσκλήσεων, Ηλεκτρονική Υποβολή
Προτάσεων για χρηματοδότηση, Αξιολόγηση, Εκθέσεις Προόδου, Πιστοποιήσεις, Εκταμιεύσεις) και θα κάνει
χρήση όλων των απαραίτητων υποσυστημάτων (Διαχείρισης Επαφών, Μητρώο Έργων, Μητρώο Φορέων, Μητρώο
Αξιολογητών, Διαχείρισης Έργων / χρονοδιαγραμμάτων, Διαχείριση Εγγράφων, Αναφορών).
Το εν λόγω έργο κρίνεται μεγάλης σημασίας για το ΙΠΕ, καθώς θα είναι η πρώτη φορά από την ίδρυσή
του όπου εφαρμόζεται μια τέτοιου είδους πλατφόρμα για τη Διαχείριση των Χρηματοδοτήσεων, κύρια πηγή
της προώθησης της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας στην Κύπρο.
Το έργο έχει διάρκεια εκτέλεσης (υλοποίηση και συντήρηση) 7 έτη και την τοπική υποστήριξη έχει
αναλάβει η CBS IT CYPRUS LTD, θυγατρική εταιρεία του ομίλου COSMOS BUSINESS SYSTEMS Α.Ε.Β.Ε.

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 2015 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 2016, 28 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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