ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Η Cosmos Business Systems ολοκλήρωσε έργο
Microsoft Dynamics NAV 2018 στην εταιρεία ESA SECURITY
Αθήνα, 9/7/2018

Η Cosmos Business Systems ολοκλήρωσε επιτυχώς την υλοποίηση του πλήρως
ελληνικοποιημένου ERP συστήματος Microsoft Dynamics NAV 2018, στην κορυφαία
εταιρεία παροχής συστημάτων και υπηρεσιών ασφαλείας ESA SECURITY.
Το έργο αφορούσε στην υλοποίηση του διεθνώς καταξιωμένου ERP
συστήματος της Microsoft και ειδικότερα των υποσυστημάτων Οικονομικής και
Εμπορικής Διαχείρισης ενώ, στο πλαίσιο του έργου, αναπτύχθηκε ειδικό υποσύστημα
Διαχείρισης Συμβάσεων καθώς και ένα πλήρες υποσύστημα M.I.S., το οποίο
αποτελεί το κύριο εργαλείο Management Reporting της Διοίκησης της εταιρείας.
Επιπρόσθετα, ενεργοποιήθηκαν τα ενσωματωμένα εργαλεία GDPR που διαθέτει το
Microsoft Dynamics NAV 2018, επιταχύνοντας τη διαδικασία εναρμόνισης της ESA
Security με το σχετικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.
Με την ευκαιρία της ολοκλήρωσης του έργου, ο κος Μανώλης Δροσοφορίδης,
Technical Director, δήλωσε: “Η COSMOS αποτελεί εδώ και χρόνια Στρατηγικό
Συνεργάτη Τεχνολογίας της εταιρείας μας. Η άριστη συνεργασία μας με το Software
& Consulting Services Division της COSMOS στην υλοποίηση του νέου ERP μας,
δικαίωσε για μια ακόμα φορά την επιλογή μας».
Από την πλευρά της Cosmos, ο Διευθυντής Έργων Enterprise Software, κος
Βαγγέλης Καραδημήτρης ,δήλωσε μεταξύ άλλων «...Είμαστε εξαιρετικά
ικανοποιημένοι που ένας μεγάλος πελάτης μας, η ESA Security,ολοκλήρωσε με
επιτυχία μια τόσο απαιτητική υλοποίηση , η οποία προσφέρει τα αναγκαία εργαλεία
για την αξιοποίηση όλων των επιχειρησιακών πόρων της επιχείρησης . Με την σωστή
συνεργασία, μεγιστοποιήσαμε το αποτέλεσμα και μειώσαμε τον χρόνο υλοποίησης.
Η εγκατάσταση αυτή θα αποτελέσει τον πιλότο για την Ελληνική Αγορά ...»

Σχετικά με την Cosmos Group

Η Cosmos Group (Cosmos Business Systems AEBE, Cosmos Consulting AEBE , CBS IT Systems Cyprus
(LTD) συγκαταλέγεται μεταξύ των κυριότερων επιχειρήσεων στον τομέα των ολοκληρωμένων
λύσεων Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών της Ελληνικής και Κυπριακής αγοράς.

Ο κύκλος εργασιών της το 2017 ανήλθε στα 24 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 2018, 30 χρόνια λειτουργίας.

Για περισσότερες πληροφορίες Cosmos Business Systems AEBE, Τμήμα Marketing και Επικοινωνίας,
κα Ελίνα Αλεξανδρίδη , τηλ.: 210 6492 800, fax: 210 6464 069, email: cosmos@cbs.gr και ηλεκτρονική
διεύθυνση www.cbs.gr.

