
 
 

  

 

  

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  

Η Cosmos Business Systems,  

Επίσημος συνεργάτης της    

Νice Systems Ltd. 

 

Αθήνα, 11/12/2018 

 

           Η Cosmos Business Systems, ανακοινώνει επίσημα την συνεργασία της με την Nice 

Systems LΤD, η οποία αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους  διεθνώς τεχνολογικούς 

οργανισμούς σε θέματα ασφάλειας και με βασικό κορμό τα συστήματα καταγραφής φωνής 

(Voice Recorders) , με παρουσία σε περισσότερες από  150 χώρες. 

           Η Nice Systems LΤD, είναι  o κορυφαίος πάροχος λύσεων λογισμικού επιχειρησιακών 

εφαρμογών, τόσο σε cloud περιβάλλον όσο και on-premises, οι οποίες παρέχουν στις 

επιχειρήσεις τα απαραίτητα εργαλεία λήψης έξυπνων αποφάσεων, βασισμένες στην 

προηγμένη ανάλυση και επεξεργασία δομημένων και αδόμητων δεδομένων. Η NICE, 

βοηθά τους οργανισμούς όλων των μεγεθών να προσφέρουν καλύτερη εξυπηρέτηση 

πελατών, να διασφαλίζουν τη συμμόρφωση με τα διεθνή πρότυπα ασφάλειας και 

προστασίας προσωπικών δεδομένων, να αποτρέπουν τις κακόβουλες ενέργειες και να 

διασφαλίζουν την ασφάλεια των πολιτών. Πάνω από 25.000 οργανισμοί σε περισσότερες 

από 150 χώρες, συμπεριλαμβανομένων των  85 μεγαλύτερων εταιρειών από την λίστα 

Fortune 100,  χρησιμοποιούν λύσεις NICE. 

         Η Cosmos Business Systems, σε συνεργασία  με την Nice Systems LΤD, στοχεύει σε ένα 

πλάνο ανάπτυξης σε μεγάλες επιχειρήσεις και Τράπεζες,σε Ελλάδα και Κύπρο, την 

Ευρωπαϊκή Ένωση και σε τρίτες χώρες.  

 

 



 
 

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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