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Ενημερωθείτε 
για τα Ακαδημαϊκά 
Προγράμματα 
της Microsoft 
και κερδίστε, 
εσείς, οι καθηγητές 
και οι μαθητές ή 
οι σπουδαστές σας!

Η Cosmos Business Systems S.A., Microsoft 
Gold Certified Partner και εξουσιοδοτη-
μένος μεταπωλητής της Microsoft για τα 
ακαδημαϊκά προγράμματα (Authorized 
Education Reseller), μπορεί να σας βοηθήσει 
να διαλέξετε την καλύτερη λύση για τον οργανι-
σμό σας. Η τελευταία έκδοση των ακαδημαϊκών 
προγραμμάτων της Microsoft παρέχει απλή ευ-
έλικτη τιμολόγηση, σχεδιασμένη να μειώσει το 
κόστος για την απόκτηση, την αναβάθμιση, τη 
διατήρηση, και τη διαχείριση του λογισμικού σε 
πολλαπλούς υπολογιστές.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ 
COSMOS BUSINESS 
SYSTEMS:
ENROLLMENT 
FOR EDUCATION 
SOLUTIONS

 
Η ΥΠΕΡΑΞΙΑ ΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ENROLLMENT FOR EDUCATION SOLUTIONS 

(OVS EES) 
 

Το Open Value Subscription Education Solutions (OVS-ES) είναι ένα συνδρομητικό 

πρόγραμμα αδειοδότησης που επιτρέπει σε εκπαιδευτικά ιδρύματα να κάνουν χρήση 

λογισμικού βάση ετήσιας καταμέτρησης του διδακτικού και διοικητικού προσωπικού. Έχει 

ενσωματωμένο το Software Assurance που σας δίνει το δικαίωμα να έχετε όλες τις νέες 

εκδόσεις δωρεάν και πολλά άλλα προνόμια.  

Ορισμένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα του OVS-ES για τον οργανισμό σας είναι: 

 Χαμηλό ετήσιο κόστος ενοικίασης με δικαίωμα εξαγοράς ή ανανέωσης.  

 Διασφάλιση σταθερών τιμών ενοικίασης κατά την διάρκεια του συμβολαίου για 

επιπλέον αγορές 

 Πρόσβαση σε νέες εκδόσεις λογισμικού. Αυτό μειώνει το κόστος που προκύπτει από 

την απόκτηση νέων εκδόσεων και σας επιτρέπει να επωφεληθείτε από την πιο 

πρόσφατη τεχνολογία. 

 Διαδραστική εκπαίδευση για το διδακτικό και διοικητικό προσωπικό του 

εκπαιδευτηρίου με σκοπό να γίνουν πιο παραγωγικοί στις εφαρμογές της Microsoft 

(E-Learning) 

 

Παράδειγμα υπεραξίας συμβολαίου OVS-ES: 

Ας υποθέσουμε ότι θέλουμε να καλύψουμε τις ανάγκες ενός εκπαιδευτικού ιδρύματος μέσω 

ενός EES  προγράμματος. Έστω ότι το εκπαιδευτικό ίδρυμα διαθέτει 20 μόνιμους 

καθηγητές, 15 part-time καθηγητές, 10 υπάλληλους και 1000 μαθητές/σπουδαστές. 



 

Ας συγκρίνουμε τα οφέλη, θεωρώντας πως θέλουμε να καλύψουμε τις θέσεις εργασίας των 

35 καθηγητών και των 10 μόνιμων υπάλληλων σε επίπεδο Windows 10 Upgrade και Office 

Pro Plus.  

Οι ενδεικτικές τιμές λιανικής για τα Windows και το Office Pro Plus στο πρόγραμμα του OLP 

Academic, είναι: 

Κωδικός Ονομασία 
Ενδεικτική Τιμή Λιανικής  
Τιμή Σε Ευρώ Χωρίς ΦΠΑ 

79P-05537 OfficeProPlus 2016 SNGL OLP NL Acdmc 87,80 € 

FQC-09512 WinPro 10 SNGL Upgrd OLP NL Acdmc 79,10 € 
 

Ο εκπαιδευτικός οργανισμός θα πρέπει να αγοράσει άδειες λιανικής αξίας 

(20+15+10)*(87,80+79,10) = 7.510,50 €, χωρίς καμία επιπλέον παροχή. 

Στην περίπτωση όπου ο εκπαιδευτικός οργανισμός θελήσει να λάβει τις ίδιες άδειες μέσω 

συμβολαίου OVS EES, μπορεί να λάβει την παρακάτω άδεια στο παρακάτω ενδεικτικό 

κόστος. 

Κωδικός Ονομασία 
Ενδεικτική Τιμή Λιανικής  
Τιμή Σε Ευρώ Χωρίς ΦΠΑ 

2UJ-00011 DsktpEdu ALNG LicSAPk OLV E 1Y Acdmc Ent 69,73 € 
 

1. Υπολογίζουμε τον αριθμό των μόνιμων υπαλλήλων (FTEs) με την εξής φόρμουλα: 

FTEs = Μόνιμοι καθηγητές + part-time καθηγητές/3 + διοικητικό προσωπικό 

Έχουμε 20 μόνιμους καθηγητές, 15 part-time καθηγητές και 10 υπάλληλους στην 

γραμματεία/διοίκηση. Συνολικά ως FTEs έχουμε 35.  

Σημείωση: Δεν εξετάζουμε ποιοι καθηγητές/μόνιμοι έχουν ή δεν έχουν υπολογιστή. Τους 

μετράμε όλους. 

Ο εκπαιδευτικός οργανισμός θα λάβει τις ίδιες άδειες με το ετήσιο ενδεικτικό λιανικό 

κόστος των 2.440,55 €. 

 



 

 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ 

Δίνονται σημαντικά benefits όπως: 

Home Use Program: Δικαίωμα χρήσης στο σπίτι της Σουίτας Microsoft Office και 

των Windows 10 από τους καθηγητές και προσωπικό (Home Use Program) 

DreamSpark Standard: Με το EES συμβόλαιο ο εκπαιδευτικός οργανισμός λαμβάνει 

δωρεά άδεια συνδρομής DreamSpark Standard για χρήση λογισμικού σε εργαστήρια, 

δίδοντας επιπλέον τα νεότερα εργαλεία για development, design, και server tools 

για την υποστήριξη της διδασκαλίας σε τάξεις και εργαστήρια. 

 Student Use Benefits: Δικαιώματα χρήσης νόμιμου λογισμικού από τους φοιτητές, 

την σχολική ή την ακαδημαϊκή κοινότητα ανάλογα με τα προϊόντα που έχετε μέσω 

του OVS EES συμβολαίου σας. Δηλαδή, οι 1000 μαθητές λαμβάνουν δωρεάν τις 

παρακάτω άδειες: 

Κωδικός Ονομασία 
Ενδεικτική Τιμή Λιανικής  
Τιμή Σε Ευρώ Χωρίς ΦΠΑ 

S3Y-00003 O365ProPlusOpenFaculty ShrdSvr SNGL SubsVL 
OLP NL Annual Acdmc Qlfd 

31,09 € 

FQC-09512 WinPro 10 SNGL Upgrd OLP NL Acdmc 79,10 € 
 

Συνεπώς, ο εκπαιδευτικός οργανισμός λαμβάνει δώρο προς 

τους μαθητές και σπουδαστές του ύψους (31,09€+79,10 €) 

*1.000 = 110.190,00 € 

 Με δυνατότητα δωρεάν εγκαστάστασης της πλήρους σουίτας του 
Office σε 5 συσκευές τους! 
 

 
 Και δυνατότητα δωρεάν παροχής του upgrade του λειτουργικού 

συστήματος Windows 10! 
 

 
 

Σημειώνεται πως οι ανωτέρω τιμές είναι ενδεικτικές τιμές λιανικής. Οι τελικές που θα 

σας δοθούν από την Cosmos θα είναι οι βέλτιστες της αγοράς. 

 
FREE OFFICE 365 FOR ACADEMY 

EMAILS & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ 
 

Μέσω κάθε ακαδημαϊκού αδειοδοτικού προγράμματος μπορείτε να λάβετε το Office 365 in 

education. Πρόκειται για μία online πλατφόρμα υπηρεσιών η οποία παρέχεται δωρεάν στα 

εκπαιδευτικά ιδρύματα. Πληροφορίες για αυτό μπορείτε να βρείτε στο 

http://office.microsoft.com/el-gr/academic/. Ουσιαστικά πρόκειται για: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1. Δωρεάν email 50GB για κάθε μαθητή του εκπαιδευτικού οργανισμού, διαθεσιμότητα 
99,9% μέσα στο έτος, web mail με interface exchange, δυνατότητες συγχρονισμού 
με outlook/thunderbird και άλλους offline clients και άλλα χαρακτηριστικά. 
 
Τα κύρια πλεονεκτήματα για τον εκπαιδευτικό οργανισμό είναι τα παρακάτω: 

 Μπορούμε να έχουμε όλους τους ενεργούς χρήστες 
(μαθητές/καθηγητές/γραμματεία) στο Office 365 σε domain του σχολείου 
(myschool.gr) 

 Το Σχολείο μπορεί να προσθέσει και τους απόφοιτους και να διατηρεί για πάντα 
δωρεάν email για αυτούς (π.χ. στη διεύθυνση xyz@alumni.myschool.gr)  

 Λόγω των 50 GB ανά χρήστη, ο φοιτητής δεν θα χρειαστεί να σβήσει σχεδόν ποτέ 
κάποιο email του 

 Ο χρήστης θα μπορεί να κάνει forward το email του σε όποια διεύθυνση θέλει (π.χ. 
στο xyz@gmail.com )  

 Ο χρήστης θα μπορεί να δει το mail από το PC μέσω desktop εφαρμογής (π.χ. 
outlook, thunderbird), μέσω browser, μέσω του κινητού του τηλεφώνου, ή μέσω 
tablet. 

 Μπορεί να γίνει χρήση calendar σε επίπεδο φοιτητή, αίθουσας, προγράμματος 
μαθήματος, εκδηλώσεων του σχολείου κτλ. Ο χρήστης μπορεί να επιλέγει ποια 
calendars θέλει να συγχρονίζει στο PC του ή στο κινητό του. 

 Προστασία από spam. Φιλτράρισμα ανεπιθύμητης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας με 
δυνατότητα ρύθμισης παραμέτρων. 

 Προστασία από cyber bullying. Ρύθμιση ενεργειών όταν τα email περιέχουν 
προσβλητικό περιεχόμενο. 

 Δυνατότητα πρόσβασης των γονέων στα email και στα ημερολόγια των παιδιών 
τους. 

 Μήνυμα αποποίησης ευθυνών-θέσεων εκπαιδευτικού ιδρύματος από απόψεις των 
μελών του σε κάθε email που αποστέλλεται εντός και εκτός του οργανισμού. 

 Συμμόρφωση με πρότυπα παγκόσμιας κλάσης στον τομέα, επαληθευμένη από 
τρίτους. Ιδιαίτερα για την εκπαίδευση: 

o FERPA (Family Educational Rights and Privacy Act) 
o COPPA (Children's Online Privacy Protection Act ) 

o CIPA (Children’s Internet Protection Act) 
 

  
2. Δωρεάν Skype For Business – πρώην Lync – το οποίο επιτρέπει e-learning με 1000 

χρήστες ταυτόχρονα, βιντεοδιασκέψεις, instant messaging σε directory χρηστών και 
άλλα χαρακτηριστικά.  
 
Τα πλεονεκτήματα για τον εκπαιδευτικό οργανισμό είναι: 
 

 Οι καθηγητές θα μπορούν εύκολα να οργανώνουν online meetings με άλλους 
καθηγητές ή μαθητές με videoconference/IM/διαμοιρασμό αρχείων κτλ. 

 Οι μαθητές θα μπορούν να μιλούν δωρεάν μεταξύ τους μέσω VoiP  

 Μπορείτε να οργανώσετε elearning με αυτή την υποδομή 

 Mπορείτε να κάνετε record τα μαθήματα και να τα ανεβάζετε αμέσως online στο 
Sharepoint Online. 
 

3. Δωρεάν SharePoint Online με το οποίο μπορείτε να δημιουργείτε εύκολα Online 
Portals για τα sites των μαθημάτων (έχει ανακοινώσεις/calendar/wikis/οnline 
repository αρχείων κτλ). 
 

4. Δωρεάν Office Web apps με τα οποία μπορείτε να ανοίγετε Online τα έγγραφα του 
Microsoft Office, (word/excel/powerpoint/onenote).  



 

 

 

Η ΥΠΕΡΑΞΙΑ ΤΗΣ 
COSMOS BUSINESS 
ΩΣ CONSULTANT
ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΤΙ ΕΙΝΑΙ 
ΤΟ MICROSOFT IT 
ACADEMY; 

Πρόγραμμα IT Academy: 

Microsoft IT Academy είναι διαθέσιμο μόνο σε εκπαιδευτικούς οργανισμούς. Στόχος των 

ιδρυμάτων που το αξιοποιούν είναι να εξοπλίσουν μαθητές και φοιτητές με όλες τις 

δεξιότητες Η/Υ που απαιτούνται για να πετύχουν στη σύγχρονη αγορά εργασίας. Επιπλέον 

παρέχει στο εκπαιδευτικό προσωπικό όλα τα εφόδια, όπως e-learning, ώστε, να 

λτιώσουν και να εκσυγχρονίσουν την ποιότητα εκπαίδευσης. 

Academy σας παρέχει μερικά από τα ακόλουθα πλεονεκτήματα: 

 Λογισμικό για εργαστήρια 

 Πρόσβαση σε official online εκπαιδευτικό υλικό (βιβλία Microsoft Press, 

μαθήματα και εκπαιδεύσεις, hands-on labs κ.α.) καθώς και τη δυνατότητα να 

παρακολουθείτε την πρόοδο των μαθητών μέσα από το σύστημα 

 Εκπτώσεις για την απόκτηση εκπαιδευτικού υλικού 

 Μία ετήσια συνδρομή για το πρόγραμμα Microsoft DreamSpark (δωρεάν λογισμικό 

σε φοιτητές) 

Logo και άλλα έτοιμα εργαλεία Marketing (Posters, Videos) του προγράμματος για 

να διαφημίσετε το εκπαιδευτικό σας ίδρυμα 

Εκτός του προγράμματος IT Academy, μπορείτε να γίνετε Certiport εξεταστικό κέντρο, 

χωρίς κανένα κόστος, ώστε οι σπουδαστές σας να μπορούν να δίνουν Microsoft 

Certifications στον χώρο σας. Εδώ μπορείτε να μάθετε πώς να γίνετε Certiport Authorized 

Testing Center. Με αυτόν τον τρόπο, έχετε τη δυνατότητα να προμηθεύεστε από την 

Microsoft, Microsoft Certification vouchers ώστε οι φοιτητές σας να δίνουν τις εξετάσεις με 

πολύ μικρό κόστος. 



Cosmos Business Systems
44 P. Bakogianni Str., 14452 Metamorfosi Attikis, 
Athens Greece
Tel. +30 210 6492800, Fax +30 210 6464069
email: cosmos@cbs.gr, www.cbs.gr

Thessaloniki
Thermokoitida, Thermi 1, 9th km Thessaloniki-Thermi
57001 Thessaloniki
Tel. +30 2310 477670, Fax +30 2310 477672
email: gavrasp@cbs.gr

CBS IT Systems (Cyprus) LTD
81 Kennedy Avenue, 1076 Nicosia, Cyprus, 
Tel. +357 22442101, Fax +357 22313840
email: sales@cbsit.com.cy, www.cbsit.com.cy
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Επικοινωνήστε σήμερα με την CBS IT SYSTEMS CYPRUS LTD για να σας 

βοηθήσουμε να διαλέξετε το καλύτερο πρόγραμμα για τον οργανισμό σας. 

κος Γιάννης Βορειόπουλος, voreiopoulosj@cbsit.com.cy 

κα Μαρία Χατζηαλεξάνδρου, hadjialexandroum@cbsit.com.cy

κος Παναγιώτης Γαβαλάς, gavalaspa@cbs.gr  

κος Γιάννης Γιαννακόπουλος, giannakopoulosi@cbs.gr 

Τηλ. +357 22442101, Fax +357 22313840


