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Δελτίο Τύπου 
 

 
H εφαρμογή Archium της Cosmos Business Systems  

επιτυγχάνει τα Oracle Database,  
Oracle Linux και Oracle Exadata Ready Status 

 
 

Αθήνα, 8/12/2016 
 
 

Η Archium δοκιμάστηκε και εγκρίθηκε για υλοποίηση πάνω σε Oracle Database 11g Release 2, Oracle 
Linux και Oracle Exadata Database Machine 
 
Η Cosmos Business Systems ανακοινώνει ότι η εφαρμογή Archium πέτυχε τα Oracle Database Ready, Oracle 
Linux Ready & Oracle Exadata Ready status μέσω του Oracle PartnerNetwork (OPN), αποδεικνύοντας ότι η 
εφαρμογή Archium ελέχθηκε από την Cosmos και υποστηρίζει τα Oracle Database 11g Release 2, Oracle Linux 
και Oracle Exadata Database Machine. Επιπλέον, η Cosmos δικαιούται να διανείμει την εφαρμογή Archium 
μαζί με τεχνολογία Oracle Database, κατόπιν πρόσφατης συμφωνίας διανομής μεταξύ της Cosmos και της 
Oracle. 
 
Η εφαρμογή Archium είναι ένα  σύγχρονο και ολοκληρωμένο πληροφοριακό  σύστημα διεκπεραίωσης 
αλληλογραφίας, που ενσωματώνει όλη τη λειτουργικότητα ενός συστήματος διαχείρισης εγγράφων, με 
περιβάλλον έγκρισης, αρχειοθέτησης και διανομής εγγράφων που υποστηρίζει ένα ευρύ φάσμα διαδικασιών. 
Αξιοποιώντας την τεχνολογία της Oracle Database παρέχει λειτουργικότητα, ευελιξία, ταχύτητα και εμπειρία 
χρήστη αντάξια μιας εφαρμογής του 21

ου
 αιώνα. Η Cosmos Business Systems είναι μέλος Gold επιπέδου του 

Oracle PartnerNetwork. 
 
Τα Oracle Database Ready, Oracle Linux Ready και Oracle Exadata Ready είναι τμήμα του προγράμματος Oracle 
Exastack Ready που επιτρέπει στους συνεργάτες, όπως η Cosmos Business Systems, να αναγνωρίζονται από την 
Oracle για την ανάπτυξη, δοκιμή και συγχρονισμό των εφαρμογών τους πάνω στις τελευταίες εκδόσεις των 
προϊόντων που σχετίζονται με τα engineered συστήματα Oracle Exadata Database Machine, Oracle Exalogic Elastic 
Cloud, ή Oracle SuperCluster.  

 
“Η επέκταση της συνεργασίας μεταξύ της Oracle και της Cosmos Business Systems, καθώς και της θυγατρικής 
της Cosmos Consulting, είναι πολύ σημαντική για το τμήμα ανάπτυξης λογισμικού της Cosmos καθώς αναμένεται 
να μεταφέρει σημαντικά οφέλη στους πελάτες μας”, δήλωσε ο  Δημήτριος Δάφνης, Πρόεδρος & Διευθύνων 
Σύμβουλος της Cosmos Business Systems. 
 
“Το πρόγραμμα Oracle Exastack Ready βοηθάει τους συνεργάτες να υλοποιήσουν τις εφαρμογές τους πάνω σε 
μία πλήρη, ενοποιημένη και cloud-ready υποδομή που θα τους βοηθήσει να επιταχύνουν την καινοτομία, να 
ξεκλειδώσουν νέα χαρακτηριστικά και λειτουργικότητα και να παρέχουν ταχύτερα πιο αξιόπιστες λύσεις”, 
δήλωσε ο David Hicks, Vice President, Worldwide ISV, OEM and Java Business Development της Oracle. 
“Επιτυχάνοντας τα Oracle Database, Oracle Linux και Oracle Exadata Database Machine Ready status, η Cosmos 
Business Systems απόκτησε τα απαραίτητα θεμέλια για την αποδοτική λειτουργία της εφαρμογής της και 
μπορεί να αξιοποιήσει τα πλέον σύγχρονα χαρακτηριστικά των Oracle Database 11g, Oracle Linux και Oracle 
Exadata Database Machine ώστε να προσφέρει υψηλή αξία στους πελάτες.”  
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Χαρακτηριστικά του προγράμματος Archium: 

 Paperless: Ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων και υιοθέτηση της «Paperless Office» λογικής. 

 Ταχύτητα: Πλήρως αξιόπιστη και ταχύτατη διεκπεραίωση θεμάτων και εγγράφων.  

 Ψηφιακή υπογραφή: Εφαρμογή της στρατηγικής για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, ιδιαιτέρως δε με τη 

χρήση των ψηφιακών υπογραφών, που πιστοποιούν όχι μόνο την ταυτότητα του υπογράφοντα αλλά και 

την ακεραιότητα των διακινούμενων εγγράφων. 

 Eξοικονόμηση πόρων: Μείωση των λειτουργικών εξόδων από την εξοικονόμηση 

εκτυπώσεων. Ελαχιστοποίηση του διοικητικού και διαχειριστικού κόστους και πλήρης απαλλαγή από τον 

φόρτο τετριμμένων καθημερινών εργασιών με χαμηλή προστιθέμενη αξία. 

 Ιστορικό: Εκτενής παρακολούθηση του ιστορικού των συμβάντων. Καταγραφή όλων των ενεργειών που 

συνδέονται με τη διεκπεραίωση της αλληλογραφίας..  

 Στατιστικά: Παραγωγή στατιστικών στοιχείων για τον όγκο και το είδος της διακινούμενης 

αλληλογραφίας, τους χρόνους διεκπεραίωσης σε κάθε στάδιο και τις μεθόδους αποστολής. 
 
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.archium.gr  
 
Σχετικά με την Cosmos Business Systems 
 
Η Cosmos Business Systems είναι μια Ελληνική Εταιρεία Υψηλής Τεχνολογίας ειδικευόμενη στην Πληροφορική και τις 
Τηλεπικοινωνίες, η οποία στοχεύει να καλύψει τις ανάγκες ιδιωτικών και δημοσίων επιχειρήσεων στους παραπάνω τομείς, 
παρέχοντας υψηλής ποιότητας ολοκληρωμένες λύσεις με το «κλειδί στο χέρι» - Turn Key Solutions. Στόχος της Cosmos είναι να 
προσφέρει στους πελάτες της, υψηλού επιπέδου προϊόντα και υπηρεσίες τεχνολογίας, ώστε μέσω αυτών να μεγιστοποιήσουν 
την ανταγωνιστικότητα και αποδοτικότητα της επιχείρησής τους. Η Cosmos δημιούργησε ένα νέο τμήμα λογισμικού, 
υποστηρίζοντας εφαρμογές όπως ERP, CRM και συνεργάζεται με τις κυριότερες εταιρείες κατασκευής λογισμικού στον κόσμο. 
Η Cosmos Consulting A.E.B.E. αποτελεί 100% θυγατρική εταιρεία της Cosmos Business Systems. 
 
Σχετικά με την Cosmos Consulting 
 
Η Cosmos Consulting A.E.B.E. καλύπτει τις ανάγκες της αγοράς υποστηρίζοντας εφαρμογές ERP και CRM και σε συνεργασία με 
τις κορυφαίες εταιρείες ανάπτυξης λογισμικού. 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. 
 
 
Σχετικά με το Oracle Exastack Program 
  
Το πρόγραμμα Oracle Exastack βοηθάει τους Ανεξάρτητους Μεταπωλητές Λογισμικού (ISVs) και άλλα μέλη του Oracle 
PartnerNetwork (OPN) να δημιουργούν και να παρέχουν ταχύτερα, πιο αξιόπιστες εφαρμογές. Αξιοποιώντας το πρόγραμμα 
Oracle Exastack, τα εγκεκριμένα μέλη του OPN αποκτούν πρόσβαση σε ειδικούς απόδοσης της Oracle και εργαστήρια 
αποκλειστικά για δοκιμές και συγχρονισμό των εφαρμογών τους πάνω σε Oracle Exadata Database Machine, Oracle Exalogic 
Elastic Cloud, Oracle Exalytics In-Memory Machine και Oracle SuperCluster.  Οι πελάτες μπορούν να είναι σίγουροι, 
επιλέγοντας Oracle Exastack Optimized εφαρμογές, ότι υποστηρίζονται και έχουν δοκιμαστεί και συγχρονιστεί με στόχο την 
επίτευξη της βέλτιστης απόδοσης, επεκτασιμότητας και αξιοπιστίας. Επιπλέον, το Oracle Exastack Ready, άλλο ένα κομμάτι 
του προγράμματος, βοηθάει τους ISVs να τρέξουν τις εφαρμογές τους πάνω στις πιο πρόσφατες εκδόσεις των Oracle Exadata 
Database Machine, Oracle Exalogic Elastic Cloud, Oracle Exalytics In-Memory Machine, Oracle SuperCluster και των 
συνδεδεμένων αυτά προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων των Oracle Database, Oracle WebLogic Server, Oracle Solaris, Oracle 
Linux και Oracle VM. Αυτά τα προϊόντα παρέχουν στους συνεργάτες υποδομή χαμηλότερου κόστους και υψηλότερης 
απόδοσης για φόρτους εργασίας βάσης δεδομένων και εφαρμογών τόσο σε on-premises όσο και και cloud περιβάλλοντα. Με 
την επίτευξη του Oracle Exastack Optimized ή του Oracle Exastack Ready status, οι συνεργάτες θα αποκτούν πρόσβαση στα 

http://www.cbs.gr/
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αντίστοιχα Oracle εργαλεία προώθησης,λογότυπα και επιπλέον οφέλη ώστε να διαφοροποιήσουν αποτελεσματικά τις λύσεις 
τους. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα http://www.oracle.com/partners/goto/exastack 

 

Σχετικά με το Oracle PartnerNetwork 
Το Oracle PartnerNetwork (OPN) είναι το πρόγραμμα συνεργατών της Oracle που παρέχει στους συνεργάτες ένα 
διαφοροποιημένο πλεονέκτημα για την ανάπτυξη, πώληση και υλοποίηση λύσεων της Oracle. Το OPN προσφέρει πόρους για 
την εκπαίδευση και υποστήριξη σε εξειδικευμένα προϊόντα και λύσεις της Oracle και έχει εξελιχθεί σε αντιστοιχία με το 
αυξανόμενο χαρτοφυλάκιο προϊόντων της Oracle, τη διαρκώς μεγεθυνόμενη βάση των συνεργατών της και τις επιχειρηματικές 
ευκαιρίες. Βασικό στοιχείο των πρόσφατων βελτιώσεων στο OPN είναι η δυνατότητα των συνεργατών να αναγνωριστούν και 
να ανταμειφθούν για την επένδυσή τους στο Oracle Cloud. Οι συνεργάτες που δραστηριοποιούνται με την Oracle θα μπορούν 
να διαφοροποιήσουν την εξειδίκευση και την εμπειρία τους στο Oracle Cloud με τους πελάτες, μέσα από το πρόγραμμα OPN 
Cloud – ένα καινοτόμο πρόγραμμα που συμπληρώνει τα υφιστάμενα επίπεδα του προγράμματος OPN με επίπεδα 
αναγνώρισης και προοδευτικά πλεονεκτήματα για τους συνεργάτες που εργάζονται με το Oracle Cloud. Για περισσότερες 
πληροφορίες, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα: http://www.oracle.com/partners. 

 
###  

 
Trademarks 
Οι επωνυμίες Oracle και Java είναι εμπορικά σήματα κατατεθέντα της Oracle και/ή των θυγατρικών της.  

 
 

 
 
 
 
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.  
 

http://www.cbs.gr/
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