News Release

CubeIQ Corona Virus Update
[ΕΝ] Athens, GR, March 13th, 2020 - CubeIQ Limited, an IT company provider of software
solutions and systems for financial, banking and corporate institutions, announces the following
CubeIQ Corona Virus Update
[EL] Σημαντική Ενημέρωση: Ενημέρωση της CubeIQ για τις επιπτώσεις του Κοροναϊού
Η εμφάνιση του Κοροναϊού (COVID-19) έχει επηρεάσει πολλούς ανθρώπους σε ολόκληρο τον
κόσμο με διαφορετικούς τρόπους. Η CubeIQ εργάζεται ενεργά για να διασφαλίσει ότι οι
εργαζόμενοι και οι οικογένειές τους είναι όσο το δυνατόν πιο ασφαλή και καλά.
Σε περίπτωση που ένας εργαζόμενος αναφέρει έκθεση, η CubeIQ απαιτεί από τον υπάλληλο να
εργάζεται από το σπίτι. Η CubeIQ ενθαρρύνει τους υπαλλήλους της να ασκούν όλα προληπτικά
μέτρα κοινής λογικής.
Επίσης δεσμευόμαστε να παρέχουμε στους πελάτες μας το υψηλότερο δυνατό επίπεδο
υποστήριξης. Η CubeIQ συνεχίζει να λειτουργεί με πλήρη δυναμικότητα, χωρίς διακοπή
οποιασδήποτε υπηρεσίας.
Σε περίπτωση που πρέπει να κλείσουμε τα γραφεία μας για κάποιο χρονικό διάστημα, όλα τα
συστήματα μπορούν να συντηρούνται εξ αποστάσεως και όλο το προσωπικό μπορεί να
συνεχίσει να εκτελεί κανονικές επιχειρηματικές δραστηριότητες από τα σπίτια τους. Δεν
αναμένονται διακοπές σε επίπεδο υπηρεσιών.
Σε περίπτωση που γίνουν απαιτούμενες αλλαγές στα σχέδιά μας, θα ενημερώσουμε όλους τους
πελάτες μας ανάλογα.
Εάν έχετε ερωτήσεις ή χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε με
την CubeIQ στο email info@cubeiq.gr
[EN] Important Update: CubeIQ updates on the effects of the Corona Virus
The appearance of the Corona Virus (COVID-19) has affected many people around the world in
different ways. CubeIQ works actively to ensure that employees and their families are as safe
and well as possible.
If an employee reports exposure to Corona Virus, CubeIQ requires the employee to work from
home. CubeIQ encourages its employees to take all preventive measures of common sense.
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We are also committed to provide to our customers the highest level of support possible.
CubeIQ continues to operate at full capacity without interruption of any service.
If we have to close our offices for some time, all systems can be maintained remotely, and all
staff can continue to carry out normal business activities from their homes. No service-level
interruptions are expected.
Should any changes be made to our plans, we will inform all our customers accordingly.
If you have questions or need more information, you can contact CubeIQ Customer Support at
info@cubeiq.gr
Instructions for dealing with Corona Virus
• https://www.who.int
• https://eody.gov.gr/neoskoronaios-covid-19/
• https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/RRA-outbreak-novelcoronavirus-disease-2019-increase-transmission-globally-COVID-19.pdf
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