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Η COSMOS CONSULTING S.A. είναι μία από τις κυριότερες εταιρίες παρα-

γωγής και αντιπροσώπευσης λογισμικού στην Ελλάδα & στην Κύπρο και αποτελεί 100% θυγατρική
εταιρεία της Cosmos Business Systems A.E.B.E. (CBS), με έδρα την Μεταμόρφωση Αττικής.

• Διαθέτει τμήμα Συμβουλευτικών Υπηρεσιών που συνεργάζεται με τις κυριότερες εταιρείες
κατασκευής λογισμικού στον κόσμο. Αντιπροσωπεύει εταιρείες που παρέχουν κάθετες λύσεις
και έχει αναπτύξει και τις δικές της κάθετες εφαρμογές για συγκεκριμένους κλάδους.
• Με τα προϊόντα και τις συνεργασίες που διαθέτει, καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος της αγοράς
ανεξαρτήτως μεγέθους επιχείρησης (Corporate, Medium & Small, Very Small).
• Η εταιρεία διαθέτει Project Managers, εξειδικευμένους συμβούλους καθώς και προγραμματιστές (developers) οι οποίοι καλύπτουν πέραν της προσαρμογής των εφαρμογών στις ανάγκες
του πελάτη,  την δημιουργία custom made λύσεων για συγκεκριμένες κατηγορίες πελατών.
Πιο συγκεκριμένα, το αντικείμενο της Cosmos Consulting εντοπίζεται:
• Στην παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών
• Στον Ανασχεδιασμό Επιχειρηματικών Διαδικασιών (BPR)
• Στον σχεδιασμό και στην υλοποίηση Ολοκληρωμένων Πληροφοριακών Συστημάτων προσαρμοσμένων στις επιχειρησιακές ανάγκες κάθε Πελάτη
Η εταιρεία επενδύει διαρκώς στην ανάπτυξη πρωτοποριακών λύσεων με τη εφαρμογή νέων τεχνολογιών και μεθοδολογιών, παρακολουθεί στενά τις διεθνείς εξελίξεις και τάσεις ενώ αξιοποιεί τις
πλέον σύγχρονες πλατφόρμες σχεδιασμού και υλοποίησης λύσεων λογισμικού.
Επιπλέον, η Cosmos Consulting υποστηρίζει υπηρεσίες για την ανάλυση αναγκών,
εγκατάσταση, προσαρμογή & παραμετροποίηση, υλοποίηση ειδικών επεκτάσεων
& λειτουργικότητας, εκπαίδευση και τεχνική υποστήριξη σε συστήματα και πλατφόρμες Επιχειρηματικού Λογισμικού της Microsoft.
Η Cosmos Consulting είναι πιστοποιημένη στην παροχή Ολοκληρωμένων Λύσεων
Πληροφορικής & Ανάπτυξης Λογισμικού κατά ISO 27001 από την TUV Austria (No.:
0117364063245)

No. : 0117364063245

Cosmos Solutions

Microsoft Solutions

Archium™

Ολοκληρωμένο Web-Βased Σύστημα Τυποποιημένων και Αυτοματοποιημένων Διαδικασιών για την ηλεκτρονική διεκπεραίωση
της Αλληλογραφίας και Διακίνησης Εγγρά
φων.
Το Archium™ προσφέρει:
• Ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων και υιοθέτηση της
«Paperless Office» λογικής
• Εφαρμογή της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, με τη χρήση
των ψηφιακών υπογραφών
• Εκμηδενισμό του χρόνου διακίνησης των εγγράφων
• Καταγραφή όλων των ενεργειών που συνδέονται με τη διεκπεραίωση της αλληλογραφίας
• Μείωση των λειτουργικών εξόδων από την εξοικονόμηση
εκτυπώσεων
• Στατιστικά στοιχεία για τον όγκο και το είδος της διακινούμενης αλληλογραφίας

«Connect and grow your business»
Το Microsoft Dynamics 365 Business
Central ERP είναι μια νέα Ενοποιημένη
Business Management Λύση που σας
προσφέρει:
•
•
•

•
•
•

Καλύτερη διαχείριση της επιχείρησής σας
Λήψη ταχύτερων & ορθότερων αποφάσεων
Ενιαίο περιβάλλον διαχείρισης:
των Οικονομικών  
των Πωλήσεων
της Εφοδιαστικής Αλυσίδας
των διαδικασιών Παραγωγής
της Εξυπηρέτησης Πελατών
Cloud Υπηρεσίες
Native Integration with Microsoft Power BI (ενσωματωμένη
Business Analytics)
Επιτάχυνση του Ψηφιακού Μετασχηματισμού της επιχείρησής σας

Ολοκληρωμένο Σύστημα Διεκπεραίωσης Ενδοεπιχειρησιακών
Διαδικασιών, Διαχείρισης Προσωπικού & Διαχείρισης Έργων.
Το Power Office περιλαμβάνει:
• Διαχείριση Συμβολαίων
• Διαχείριση Κέντρων Κόστους
• Διαχείριση Σημείων Παροχής Υπηρεσιών
• Διαχείριση Βαρδιολογίων
• Διαχείριση Timesheets
• Διαχείριση Αδειών
Οι υπηρεσίες της Cosmos Consulting περιλαμβάνουν:
• Ανάλυση και Σχεδιασμό
• Εγκατάσταση και παραμετροποίηση
• Ανάπτυξη νέων λειτουργιών κατά περίπτωση
• Επεκτάσεις υφιστάμενων λειτουργιών κατά περίπτωση
• Υποστήριξη και συντήρηση
• Παροχή λύσης As A Service από το Data Center της
COSMOS

«Create – Organize – Share – Discover»
O Microsoft SharePoint Server αποτελεί την λύση της
Microsoft για την δημιουργία διαδικτυακών εφαρμογών με
τη μορφή Portals. Παρέχει ένα συνεργατικό περιβάλλον μέσω
του οποίου επιτυγχάνονται:
• Η συγκέντρωση και o διαμοιρασμός περιεχομένου βάσει
ρόλων και δικαιωμάτων
• Η διεκπεραίωση ενδοεπιχειρησιακών διαδικασιών με
εγκριτικές ροές
• Η υλοποίηση συνεργατικού περιβάλλοντος
Οι υπηρεσίες της Cosmos Consulting για την υλοποίηση και
αξιοποίηση του περιβάλλοντος SharePoint περιλαμβάνουν:
• Ανάλυση και Σχεδιασμό
• Εγκατάσταση και παραμετροποίηση
• Μετάπτωση Δεδομένων
• Ανάπτυξη και Υλοποίηση εφαρμογών
• Υποστήριξη και συντήρηση

Ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα παρακολούθησης
της δραστηριότητας ενός στόλου σκαφών.
• Διαχείριση των στοιχείων της καρτέλας κάθε σκάφους
• Εμφάνιση των τρεχουσών θέσεων των σκαφών στο παρεχόμενο χαρτογραφικό υπόβαθρο
• Εμφάνιση της πορείας ενός σκάφους από το ιστορικό των
δεδομένων στο παρεχόμενο χαρτογραφικό υπόβαθρο
• Εντοπισμός του σκάφους μέσω διαδικασίας Polling
• Δημιουργία ζωνών και αποτύπωση αυτών στο παρεχόμενο
χαρτογραφικό υπόβαθρο
• Παραγωγή Alerts όταν ένα σκάφος εισέρχεται ή παραμένει
ή εξέρχεται από μία ζώνη
• Παραγωγή αναφορών που σχετίζονται με την δρα
στηριότητα των σκαφών
Οι σχετικές υπηρεσίες της Cosmos Consulting περιλαμβάνουν
την εφαρμογή του Συστήματος στο πλαίσιο ενός Ολοκληρωμένου Έργου.

«Business intelligence like never before»
Το Power BI είναι η νέα λύση Business Analytics της Microsoft
για τη συγκέντρωση και ανάλυση δεδομένων καθώς και την
εξαγωγή και οπτικοποίηση πληροφοριών, συμπερασμάτων,
μοτίβων και τάσεων, σε σύγχρονα και πρωτοποριακά διαγράμματα και dashboards, που βοηθούν στη γρήγορη και
αποτελεσματική λήψη data-based αποφάσεων.
Το Power BI χαρακτηρίζεται από την Gartner ως ο απόλυτος
leader στο Gartner Magic Quadrant for Analytics and Business
Intelligence Platforms (FEB 2019).
Οι σχετικές υπηρεσίες της Cosmos Consulting περιλαμβάνουν
• Ανάλυση και Σχεδιασμό της Λύσης
• Data Warehousing & Optimization
• Ανάπτυξη λύσης και εξατομίκευση UI
• Υποστήριξη και συντήρηση

Γλώσσες προγραμματισμού
• Bάσεις Δεδομένων: Oracle Database System, Microsoft SQL Server, PostgreSQL
• Ανάπτυξη Εφαρμογών: MVC .NET Framework, Javascript, Java Server Pages, Java Server Faces, Liferay
CMS
• Εργαλεία Ανάπτυξης Εφαρμογών: Visual Studio, Eclipse
• Αποθήκευση πηγαίου κώδικα (versioning control): Microsoft Team Foundation Server, Bitbucket, Maven
• Ως μεθοδολογία ανάπτυξης εφαρμογών έχει υιοθετηθεί η Agile software development με εφαρμογή
του Scrum framework

Solutions & Services Portfolio
Arhium™

Power Office™

Sea Observer™

Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικής
Αλληλογραφίας

Σουΐτα Διαχείρισης ΕνδοΕπιχειρισιακών Διαδικασιών

Σύστημα Παρακολούθησης Στόλου
Σκαφών

Business Central

SharePoint Server

Power B.I.

Microsoft ERP Solution

Microsoft Collaboration Platform

Microsoft B.I. Solution

On Demand
(Custom) Solutions

Solutions
Development &
Integration

Web-Based
Applications & Portals

Native Mobile
Applications

Consulting Services

Project Management, Business Analysis, Systems Design, Development &
Deployment, Training, Support, Enhancement & Upgrade.
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