
 
 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  

H COSMOS BUSINESS SYSTEMS ΥΛΟΠΟΙΗΣΕ ΕΡΓΟ  

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ MICROSOFT DYNAMICS NAV, ΣΤΗ Ν. ΚΡΑΛΛΗΣ ΑΒΕΕ 

Αθήνα, 15/07/2019 

Η  Cosmos Business Systems AEBE, ολοκλήρωσε με επιτυχία τη μετάβαση του ERP συστήματος 

της Ν. Κράλλης ΑΒΕΕ, στην έκδοση MS DYNAMICS NAV 2018. 

Με έτος ίδρυσης το 1887, η Ν. ΚΡΑΛΛΗΣ ΑΒΕΕ δραστηριοποιείται για πάνω από 130 χρόνια στην 

αντιπροσωπεία, εισαγωγή και διανομή μέσω των εγκαταστάσεών της σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, 

μιας ευρείας σειράς Α΄ Υλών για όλους τους κλάδους  της βιομηχανίας.  

Το έργο αναβάθμισης του παλαιού  συστήματος στο νέο σύστημα MS DYNAMICS NAV2018 

υλοποιήθηκε από τη Ν. Κράλλης ΑΒΕΕ με στόχο τον εκσυγχρονισμό της και την προσαρμογή της 

στις απαιτήσεις της ψηφιακής εποχής. Η Cosmos Business Systems υλοποίησε επιτυχώς την 

αναβάθμιση, συμπεριλαμβάνοντας στο νέο σύστημα, τη μεταφορά όλων των κινήσεων που 

υπήρχαν στο παλαιό σύστημα από την έναρξη λειτουργίας του, ήτοι, για 14 και πλέον χρόνια, 

προσφέροντας στην εταιρεία διατήρηση της ιστορικότητας των εμπορικών και οικονομικών της 

στοιχείων. 

Σε επόμενο στάδιο, τα ιστορικά στοιχεία που μεταφέρθηκαν στο νέο σύστημα θα συμβάλλουν 

αποτελεσματικά τόσο στην αποτύπωση μιας ολοκληρωμένης και σφαιρικής εικόνας της 

διαχρονικής εξέλιξης του business της εταιρείας σε σχέση με τους πελάτες, τις πωλήσεις, τα είδη, 

τις αγορές και τους προμηθευτές της, όσο και στην ανάλυση και οπτικοποίηση  των σχετικών 

αποτελεσμάτων, μοτίβων, προβλέψεων και τάσεων, μέσα από την υλοποίηση ενός νέου 

ολοκληρωμένου Β.Ι. Συστήματος. 

Στο πλαίσιο της Παραλαβής του έργου,  ο κ. Κλεάνωρ Κράλλης, Υπεύθυνος Μηχανογράφησης, 

δήλωσε: 

«Η συνεργασία μας με την Cosmos υπήρξε εξαιρετική σε όλα τα επίπεδα. Η ομάδα υλοποίησης 

μας παρείχε υψηλού επιπέδου υπηρεσίες καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου ενώ ανταποκρίθηκε 

αποτελεσματικά σε όλα τα θέματα σχετικά με την επιτυχία της αναβάθμισης. Η ομάδα 

υλοποίησης της Κράλλης, επίσης κατέβαλε σημαντική προσπάθεια ώστε το νέο σύστημα να 

διαμορφωθεί από την COSMOS σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τα Standards της εταιρείας μας». 

Ο Κος Δημήτρης Δάφνης, CEO της Cosmos Business Systems, δήλωσε: 

«Η Cosmos Consulting, ο βραχίονας λογισμικού του ομίλου Cosmos, αποτελεί έναν από τους 

στρατηγικούς πυλώνες ανάπτυξης του CBS Group. Η επιτυχής υλοποίηση των Software Projects 

που αναλαμβάνουμε αποτελεί επιστέγασμα της επιλογής μας για διαρκείς επενδύσεις στον τομέα 

των Software Solutions, σε επίπεδο ανθρώπινου δυναμικού και R&D έργων» 



 
 

 

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 2018 ανήλθε στα 29 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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