
 

 

 

 
  

 

 

 

H CBS  
συμμετείχε 

 στην 83η 

ΔιεθνήΈκθεση 
Θεσσαλονίκης 

 

 
Στην 83η Διεθνή Έκθεση 

Θεσσαλονίκης συμμετείχε 

η Cosmos Business Systems σε 

συνεργασία με την Hewlett 

Packard Enterprise. 

Η CBS και η HPE, στις 14 

Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 19:30, 

πραγματοποιήσαν στο χώρο της 

Έκθεσης, μια ξεχωριστή 

παρουσίαση με θέμα την 

διαμόρφωση του τεχνολογικού 

σκηνικού του μέλλοντος αλλά και 

τους τρόπους που ο ψηφιακός 

μετασχηματισμός και το Internet of 

Things επηρεάζουν την καθημερινή 

ζωή. 

Παράλληλα, παρουσίασαν 

λύσεις  και υπηρεσίες που 

μειώνουν την πολυπλοκότητα 

που τα Hybrid IT περιβάλλοντα, 

επιταχύνοντας τον ψηφιακό 

μετασχηματισμό. 
 

Read More 

  

 

Παράταση 

Προγραμμάτων ΕΣΠΑ 
Ψηφιακό Βήμα 

& 
Ψηφιακό Άλμα 

 

 

Παράταση πήραν τα νέα 

προγράμματα ΕΣΠΑ Ψηφιακό 

Βήμα & Ψηφιακό Άλμα, με νέα 

περίοδο υποβολής έως 2/10/2018 

και με υλοποίηση εντός 18 μηνών. 

Έχετε εξασφαλίσει τις καλύτερες 

τιμές για τις επιλέξιμες δαπάνες 

του επενδυτικού σας σχεδίου? 

Ζητήστε άμεσα την προσφορά 

της CBS για τις επιλέξιμες 

δαπάνες σας και επωφελείτε από 

τις ειδικές τιμές μας. 

 

Έχουμε τις λύσεις !!! 

Κατεβάστε το αναλυτικό 

φυλλάδιο ή επικοινωνήστε μαζί 

μας (zapalidisi@cbs.gr), για να 

οργανώσουμε άμεσα μια 

παρουσίαση των λύσεων στα 

γραφεία σας. 

 

  

 

Read More 

 

 

 

Safety  

&  

Security 

in Schools  

 

Η Cosmos Business Systems 

διαθέτει λύσεις για την 

προστασία των συστημάτων 

σας αλλά και για τις 

εγκαταστάσεις σας γενικότερα! 

IT Security  

✓ Email Security (Antivirus, 

Antispam) 

✓ Firewalls in cooperation with 

all major vendors 

✓ Endpoint Security (Protection 

for all devices) 

✓ Data Loss Prevention & Data 

Encryption as a bundle 

✓ Authentication Software 

✓ Secure Wireless Networks 

✓ Web Application Firewalls 

✓ Log collection and correlation 

SIEM systems 

Security Services 

✓ GDPR Compliance and DPO 

as a service 

✓ Security Audit 

✓ Vulnerability Assessment 

✓ Penetration Test (Internal, 

External) 

✓ Security Training for students 

Physical Security  

✓ Access control – including 

intercom systems, passes 

and with remote 

monitoring options 

✓ E-registration systems 

✓
 

Security lighting
 

https://www.cbs.gr/sites/default/files/Pressletter%20190%20-%20%20%CE%97%20CBS%20%CF%83%CF%85%CE%BC%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%AD%CF%87%CE%B5%CE%B9%20%CF%83%CF%84%CE%B7%20%CE%94%CE%95%CE%98%281%29.pdf
https://bit.ly/2CWg7eK
https://bit.ly/2CWg7eK
mailto:zapalidisi@cbs.gr
https://bit.ly/2CWg7eK
http://www.cbs.gr/


 

 

 

 

 
 

 

 

 

Έργο του ΕΦΚΑ  

ανέλαβε η  

Cosmos Business 

Systems 

 

Η Cosmos Business 

Systems  υπέγραψε σύμβαση με 

τον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής 

Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) για το έργο με 

τίτλο: «Προμήθεια Α. σταθμών 

εργασίας και σχετικών 

υπηρεσιών  Β. εκτυπωτών και 

σχετικών υπηρεσιών για την 

κάλυψη των λειτουργικών αναγκών 

του ΕΦΚΑ  & Γ. προμήθεια & 

εγκατάσταση 22 αδειών 

σχεδιαστικού προγράμματος για τις 

ανάγκες της ανάγκες της Δ/νσης 

Στέγασης και Τεχνικών Υπηρεσιών 

του ΕΦΚΑ». 

Το αντικείμενο της σύμβασης, 

αφορά την προμήθεια σταθμών 

εργασίας, εξοπλισμού καθώς και 

των σχετικών υπηρεσιών.   

Read More  

 

 

 

 

 

Η CBS υλοποίησε 

έργο Microsoft 

Dynamics NAV 2018 

στην ESA Security  

 
 

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, 

αναπτύχθηκε ειδικό υποσύστημα 

Διαχείρισης Συμβάσεων καθώς και 

ένα πλήρες υποσύστημα 

M.I.S.Επιπρόσθετα, 

ενεργοποιήθηκαν τα ενσωματωμένα 

εργαλεία GDPR. 

 

 

Read More 

 

 

 

 

Microsoft Teams 
 

Office 365 
 

 
 

Το Microsoft Teams, μέρος του 

Office 365, δίνει τη δυνατότητα σε 

σένα και την ομάδα σου να 

συνεργάζεστε αποτελεσματικά, 

ακόμη κι αν δεν βρίσκεστε στον ίδιο 

χώρο. 
 

Συνομιλία για τις ομάδες του σήμερα  
Επικοινωνήστε με συνομιλίες με 
μηνύματα και με συνεχείς συνομιλίες 
και κρατήστε όλους τους χρήστες 
ενημερωμένους.  
 

Ηλεκτρονικές συσκέψεις 

Από συσκέψεις ομάδας έως ζωντανή 
ροή ή κλήση  σε τηλεδιάσκεψη, το 
Microsoft Teams είναι σχεδιασμένο 
για όλες τις ανάγκες σας αναφορικά 
με τις συσκέψεις. 
 

Τηλεφωνικό σύστημα  
Πραγματοποιήστε, λάβετε και 
μεταφέρετε κλήσεις μέσω 
τηλεφώνου, PC, Mac και κινητού 
τηλεφώνου.  
 

Επικοινωνία σε όλες τις συσκευές 
Οι επιτυχημένες επικοινωνίες 
απαιτούν τις σωστές συσκευές ήχου. 
Το οικοσύστημα των συνεργατών 
μας προσφέρει πιστοποιημένες 
αξιόπιστες συσκευές. 

 

 

Click for Video 

 

 

 

  

Αθήνα 
Π. Μπακογιάννη 44 
ΤΚ 144 76, Μεταμόρφωση Αττικής 
Τηλ: 210 6492800  
Fax: 210 6464069 
Υπεύθυνη Επικοινωνίας:  
Μαίρη Ανδρέου 
email: cosmos_marketing@cbs.gr 
www.cbs.gr 

Θεσσαλονίκη 

Θερμοκοιτίδα επιχειρήσεων ΘΕΡΜΗ 1 

9o χλμ. Θεσσαλονίκης - Θέρμης 

ΤΚ 57001, Θεσσαλονίκη 

Τηλ: 2310 477670-1 / Fax: 2310 477672 

Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Γεωργία Σκεπαστιανού 

email: skepastianoug@cbs.gr 
www.cbs.gr 

Κύπρος 

CBS IT Systems Cyprus LTD 

Λεωφ. Κέννεντυ 81 

ΤΚ 1076 Λευκωσία, Κύπρος 

Τηλ: +357 22442101 / Fax: +357 22313840 

Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Σπύρος Κουρής 

email: kouriss@cbsit.com.cy 

www.cbsit.com.cy 

 

 
Αν επιθυμείς διαγραφή από τη mailing list του cbs.gr, πάτησε εδώ 

Παρακαλούμε μην απαντήσεις σε αυτό το e-mail. 
Εάν χρειάζεσαι βοήθεια μπορείς να επισκεφθείς την ιστοσελίδα μας www.cbs.gr  ή να 

επικοινωνήσεις με την εξυπηρέτηση πελατών, συμπληρώνοντας τη Φόρμα Επικοινωνίας 
 

 

 

 

 

 

 

 

    

https://www.cbs.gr/sites/default/files/Pressletter%20189%20-%20%20%CE%A3%CF%84%CE%B7%CE%BD%20CBS%20%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82%20%CF%84%CE%BF%CF%85%20%CE%95%CE%A6%CE%9A%CE%91_6.pdf
https://www.cbs.gr/sites/default/files/Pressletter%20186%20-%20%20%CE%95%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7%20%CF%84%CE%BF%CF%85%20Microsoft%20Dynamics%20NAV%202018%20%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD%20SA%20SECURITY.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=qASZ1W2qpaY
mailto:cosmos_marketing@cbs.gr
http://www.cbs.gr/
mailto:skepastianoug@cbs.gr
http://www.cbs.gr/
mailto:kouriss@cbsit.com.cy
http://www.cbs.gr/
mailto:unsubscribe@cbs.gr
http://www.cbs.gr/
https://www.cbs.gr/el/pages_contact
http://www.cbs.gr/
https://www.linkedin.com/company/cosmos-business-systems
https://www.facebook.com/CosmosBusinessSystemsSA

