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Η Cosmos Business Systems έχει αναπτύξει ένα σύστημα παρακολούθησης σκαφών (Vessel Monitoring 

System, VMS), ως ένα πλήρες ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα που σχεδιάστηκε για να παρακολουθεί τις 
αλιευτικές δραστηριότητες των σκαφών της κάθε χώρας, μέσω δορυφορικών επικοινωνιών Inmarsat και Iridium, 
σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία και τα πρότυπα.  

Η εφαρμογή αυτή που είναι σε πλήρη επιχειρησιακή λειτουργία, χρησιμοποιείται σήμερα από το 
Ελληνικό Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας και Αλιείας, υποστηρίζοντας πάνω από χίλια (1000) αλιευτικά σκάφη. 

Πρόσφατα, η Cosmos συμμετείχε μέσω κοινοπραξίας με ισραηλινή εταιρεία, παρέχοντας το σύστημα 
VMS με το μοντέλο παροχής SaaS (Software As A Service), για τις ανάγκες διαγωνισμού που διεξήγαγε η 
κυβέρνηση της Σρι Λάνκα (Sri Lanka), όπου ο προϋπολογισμός του συγκεκριμένου έργου είναι περίπου τέσσερα 
εκατομμύρια δολάρια. 

 
Στον διαγωνισμό συμμετείχαν επίσης άλλες 12 εταιρείες από την Ασία (Κίνα), Αμερική και Ευρώπη.  

  
 Η επιχειρησιακή μονάδα λογισμικού της Cosmos (Cosmos Consulting AEBE) αναπτύσσει εφαρμογές και 
παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε επιχειρήσεις και δημόσιους φορείς, ενώ προωθεί με επιτυχία τα προϊόντα 
της σε αγορές της Ελλάδος και του εξωτερικού.  

 

 
 
 
 
 
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 30 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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