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Δελτίο Τύπου
Τέσσερα σημαντικά Κυβερνητικά έργα
του ομίλου της Cosmos στην Κύπρο

Αθήνα, 9/1/2017

Ιδιαίτερα δημιουργική ήταν η χρονιά που έκλεισε για την δραστηριότητα του ομίλου της Cosmos στην
Κύπρο. Πιο συγκεκριμένα το τελευταίο τρίμηνο του 2016, η μητρική εταιρεία Cosmos Business Systems AEΒΕ
καθώς και η Κυπριακή θυγατρική της CBS IT Systems Cyprus ( LTD), υλοποίησαν τέσσερα σημαντικά
Κυβερνητικά έργα. Τα έργα αυτά είναι:
1) Εγκατάσταση Σημείων Ασύρματης Πρόσβασης στο Διαδίκτυο σε Δημόσια Κτίρια (Government WiFi) σε
περισσότερους από 61 χώρους Παγκύπρια. Όπως ανακοίνωσε και ο ίδιος ο Υπουργός Μεταφορών κος Μάριος
Δημητριάδης κατά τη Σύμβαση του έργου, αυτό είναι μέρος της γενικότερης προσπάθειας του Υπουργείου για
την προώθηση των ψηφιακών δεξιοτήτων. Η τεχνολογία που χρησιμοποιήθηκε ήταν βασισμένη σε δικτυακές
λύσεις της Hewlett Packard Enterprise, και συγκεκριμένα στη σειρά Aruba 200 AP.
2) Εγκατάσταση ενός Ολοκληρωμένου Ψηφιακού Συστήματος Ασύρματων Πομποδεκτών στις Κεντρικές
Φυλακές της Κύπρου. Το σύστημα καλύπτει το σύνολο της έκτασης που καλύπτουν οι Κεντρικές Φυλακές, χωρίς
κανένα απολύτως νεκρό σημείο, προσφέροντας επίσης κρυπτογράφηση επικοινωνιών.
3) Εγκατάσταση Συστήματος Video Wall στα πλαίσια της αναβάθμισης του Εθνικού Κέντρου Συντονισμού
(EUROSUR) της Λιμενικής και Ναυτικής Αστυνομίας. Για πρώτη φορά σε Ελλάδα & Κύπρο γίνεται χρήση αυτής
της τεχνολογίας σε Κέντρο Επιχειρήσεων χρησιμοποιώντας ότι πιο σύγχρονο διατίθεται αυτή τη στιγμή στη διεθνή
αγορά.
4) Προμήθεια Ανιχνευτών Εκρηκτικών στο Τμήμα Πυροτεχνουργών της Αστυνομίας. Έπειτα από μια πολύ
δύσκολη διαδικασία τυφλών δοκιμών χρησιμοποιώντας πραγματικά εκρηκτικά, η CBS IT ήταν η μόνη εταιρεία η
οποία κατάφερε να περάσει τις δοκιμές και τελικά να προχωρήσει στην προμήθεια.

Τα έργα αυτά τοποθετούν τον Όμιλο σε στρατηγική θέση στην Κυπριακή αγορά, εστιάζοντας πλέον και
σε πιο εξειδικευμένους τομείς της Υψηλής Τεχνολογίας, Επικοινωνιών και της Ασφάλειας (φυσικής και
δεδομένων). Η Κυπριακή θυγατρική της Cosmos, CBS IT Systems, αποτελεί τον διεθνή βραχίονα της εταιρείας και
δραστηριοποιείται σε όλα τα επίπεδα, ιδιωτικού και δημοσίου τομέα, για περισσότερα από 8 χρόνια. Για το
2017, αναμένεται ιδιαίτερη ανάπτυξη εντός και εκτός Κύπρου.
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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 2016 ανήλθε στα 22 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 2017, 29 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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