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             Με την απόκτηση της 6ης κατά σειρά πιστοποίησης σε Microsoft Gold, η  Cosmos 

Business Systems, διαθέτει πλέον μια από τις ελάχιστες πιστοποιημένες ομάδες συμβούλων 

και μηχανικών οι οποίοι μπορούν να προσφέρουν εξειδικευμένες λύσεις και υπηρεσίες στον 

Ψηφιακό Μετασχηματισμό των επιχειρήσεων και οργανισμών στην Ελλάδα και το 

Εξωτερικό, σε αυτό το επίπεδο. 

            Οι 6 «χρυσές» πιστοποιήσεις και η μία «αργυρή» καλύπτουν τους τομείς του Cloud, 

Data Center, Application Development, Collaboration και των επικοινωνιών. 

            Μέσω αυτών οι πελάτες της Cosmos , έχουν την πιστοποίηση ότι οι παρεχόμενες 

λύσεις ικανοποιούν τα απαιτητικά standards ποιότητας και διαδικασιών που εφαρμόζονται 

από την Microsoft διεθνώς και μάλιστα στο ανώτατο επίπεδο. 

           Η Cosmos είναι ένας από τους σημαντικότερους και παλαιότερους εμπορικούς 

συνεργάτες της Microsoft στην Ελλάδα και την Κύπρο, ενώ διαθέτει και την διεθνή 

πιστοποίηση πωλήσεων σε Μεγάλους Λογαριασμούς – Large Account Reseller ( LAR).  

Οι πιστοποιήσεις Microsoft που έχει η Cosmos είναι : 

• Gold Cloud Productivity 

• Gold Cloud Platform 

• Gold Datacenter 

• Gold Application Development 

• Gold Collaboration and Content 

• Gold Small and Midmarket Cloud Solutions 

• Silver Communication 



 
 

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.  
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