ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Προμήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση μηχανογραφικού εξοπλισμού
για το Υπουργείο Υγείας Κύπρου
15/04/2022

Η CBS IT Systems ολοκλήρωσε το έργο του Υπουργείου Υγείας της Κυπριακής Δημοκρατίας για την
προμήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση μηχανογραφικού εξοπλισμού και την εξασφάλιση αδειών
χρήσης λογισμικού.
Αντικείμενο του έργου:
Προμήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση του κατάλληλου μηχανογραφικού εξοπλισμού και η
εξασφάλιση αδειών χρήσης έτοιμου λογισμικού για τις ανάγκες του Υπουργείου Υγείας της Κυπριακής
Δημοκρατίας.
Στόχος του έργου:
• H προμήθεια, ρύθμιση, διασύνδεση, εγκατάσταση και συντήρηση του εξοπλισμού και του σχετικού
λογισμικού
• Η εξασφάλιση της ομαλής λειτουργείας των νέων πληροφοριακών συστημάτων
• Η εναρμόνιση του νέου τεχνολογικού εξοπλισμού με τα υπάρχοντα συστήματα

Το έργο συνολικού προϋπολογισμού €192.075,00 παραδόθηκε με επιτυχία από την κοινοπραξία CBS IT
SYSTEMS και Cosmos Business Systems.

Σχετικά με την CBS IT Systems Cyprus LTD

H CBS IT Systems Cyprus LTD συγκαταλέγεται μεταξύ των κυριότερων επιχειρήσεων στον τομέα των
ολοκληρωμένων λύσεων Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών της Κυπριακής αγοράς. Ιδρύθηκε στην Λευκωσία
της Κύπρου το 2010 ως θυγατρική εταιρεία της Cosmos Business Systems AEBE, η οποία δραστηριοποιείται στον
τομέα της Πληροφορικής από το 1988.
Η δραστηριότητα της CBS IT (CY) επικεντρώνεται στην παροχή ολοκληρωμένων λύσεων πληροφορικής και
τηλεπικοινωνιών (Data Centers, υποδομές πληροφορικής και δικτύων) , την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών
υποστήριξης επιχειρήσεων καθώς και την εγκατάσταση εφαρμογών λογισμικού (ERP, CRM, BI, BPM). Η εταιρεία
διακινεί επίσης τυποποιημένο λογισμικό, ενώ αναλαμβάνει έργα στα οποία περιλαμβάνονται εφαρμογές, καθώς
και υπηρεσίες βασισμένες στο διαδίκτυο (Internet) και το Cloud.
Ο κύκλος εργασιών του ομίλου της Cosmos το 2021 ανήλθε στα 45 εκ. € και απευθύνεται σε μεγάλες και μεσαίες
επιχειρήσεις του Ιδιωτικού τομέα και των Τραπεζών, καθώς και σε φορείς του Δημοσίου και των ΔΕΚΟ.
Για περισσότερες πληροφορίες CBS IT Systems (Cyprus) LTD, Τμήμα Marketing και Επικοινωνίας, κα. Μαίρη
Ανδρέου, τηλ.: +357 22442101, fax: +357 22313840, email: andreoum@cbs.gr και ηλεκτρονική διεύθυνση
www.cbsit.com.cy.

