Αγαπητοί Κύριοι,
Η Cosmos Business Systems AEBE, μια από τις σημαντικότερες
επιχειρήσεις του κλάδου της πληροφορικής και των
τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα, μπορεί να σας υποστηρίξει
πλέον και στην Κύπρο
μέσω της θυγατρικής της “CBS IT Systems Cyprus LTD”,
προσφέροντας το σύνολο των προϊόντων και υπηρεσιών της
Ελλάδος και στην Κύπρο (σε όλες τις πόλεις Λευκωσία, Λεμεσό,
Λάρνακα και Πάφο).
Η Cosmos συγκαταλέγεται μεταξύ των εξουσιοδοτημένων
συνεργατών της IBM, της HP,
της Dell, της Lenovo, της Cisco, της Avaya, της Autodesk,
καθώς επίσης της Microsoft ως Gold Certified Partner για την
παροχή προϊόντων και υπηρεσιών του λογισμικού ERP και
CRM.
Παράλληλα είναι εξουσιοδοτημένο επισκευαστικό κέντρο –
Service Provider για τις εταιρείες ΙΒΜ,
Lenovo, HP, Dell, Cisco και Avaya.
Η Cosmos μαζί με τις θυγατρικές της, καλύπτει το
σύνολο των αναγκών των επιχειρήσεων σε τεχνολογία και
υπηρεσίες, παρέχοντας ολοκληρωμένες λύσεις υψηλού
επιπέδου με το "κλειδί στο χέρι" - Turn Key Solutions. Η
στρατηγική της εταιρίας είναι καθαρά πελατοκεντρική,
προσφέροντας εκείνες τις λύσεις
(IT Infrastructure, Software & Consulting, Telecommunications
& Services) στους πελάτες της
που μέσω αυτών, θα μεγιστοποιήσουν την ανταγωνιστικότητα
και την αποδοτικότητα της επιχείρησης τους.

www.cbs.gr

Η Cosmos Business Systems επενδύει στον τομέα των
εξειδικευμένων υπηρεσιών και εφαρμογών (consulting)
για επιχειρήσεις και οργανισμούς, με ιδιαίτερη έμφαση
TM
στις εφαρμογές Microsoft Dynamics NAV, (πρώην
®
®
Microsoft Business Solutions) - Navision και Microsoft
TM
Dynamics CRM. Παράλληλα παράγει δικές της κάθετες
λύσεις, που απευθύνονται σε συγκεκριμένους κλάδους,
όπως ο κλάδος της Ναυτιλίας και της Διαχείρισης
επιχειρήσεων εφοδιασμού πλοίων, αλλά και πολλών
επιπλέον λύσεων Global GIS tracking, Workflow
Management κλπ
Είμαστε βέβαιοι ότι εφ΄ όσον επιθυμείτε μπορούμε να
προχωρήσουμε και σε μια παρουσίαση των λύσεων που
προσφέρουμε στον χώρο σας, τόσο από πλευράς
τεχνολογίας, όσο και από πλευράς ποιότητας της παροχής
υπηρεσιών και του service.
Δείτε αναλυτικά τις λύσεις πατώντας τα links:
> Cosmos Shipping Solution
> Real Time Vessel Monitoring System (VMS)
> It’s time to do business with Cosmos Business Systems
> Cosmos Solutions Table
> ERP & CRM in Cloud από την Cosmos
> Power Office
> ”Route Tracker” Εφαρμογή Διαχείρισης Στόλου
> ”Route Planner” Δρομολόγησης & Προγραμματισμού
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Cosmos Business Systems A.E.B.E. , www.cbs.gr
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Τηλ.: 210 6492800, Fax: 210 6464069
κ. Γιάννης Ζαπαλίδης, email: zapalidisj@cbs.gr
CBS IT Systems Cyprus LTD , www.cbsit.com.cy
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Τηλ.: +357 22442101, Fax +357 22313840
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