Προτεινόμενες λύσεις για τα ταχυδρομικές υπηρεσίες

IT INFRASTRUCTURE
Stromasys
Legacy Server emulation

Η λύση που προσφέρει η Stromasys, το
Charon, είναι ένα εικονικό αντίγραφο του
αρχικού συστήματος της εταιρείας σας στο
λειτουργικό σύστημα. Το Charon εκτελεί το
λειτουργικό σύστημα και το λογισμικό
εφαρμογών, συμπεριλαμβανομένου του
αρχικού διαγνωστικού υλικού, στην
υπάρχουσα μορφή τους, ενώ σας επιτρέπει
να αντικαταστήσετε το παλαιό υλικό με νέο,
σύγχρονο εξοπλισμό.
Read More
Read More

Τα Server Rooms, και ότι απαιτεί ειδική

Data Center Design /
Construction

κατασκευή και μελέτη (π.χ. συνθήκες
κλιματισμού, αδιάλειπτης παροχής ρεύματος
κλπ.), καθώς και υλοποίηση την οποία
αναλαμβάνουμε.
Read more

Cabling – Structured –Electrical

✓ Μελέτη και εγκατάσταση καλωδιακών

συστημάτων για ασθενή και ισχυρά ρεύματα
✓ Εγκαταστάσεις δομημένης καλωδίωσης σε

category 5 και 6 ή σε οπτικές ίνες (fiber
optics).
✓ Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις ( Ισχυρά και

ασθενή ρεύματα) όπου απαιτείται.
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Προτεινόμενες λύσεις για τα ταχυδρομικές υπηρεσίες
Software & Consulting
Share Point Solutions

Επιλεκτικά :
✓ SharePoint Server είναι μία web-based
πλατφόρμα συνεργασίας η οποία
ενσωματώνεται στο Microsoft Office και βοηθά
τις εταιρείες να διαχειρίζονται τις πληροφορίες,
το περιεχόμενο και τις διαδικασίες τους σε ένα
ενιαίο, σύγχρονο, ασφαλές και φιλικό προς το
χρήστη περιβάλλον.
✓ Λύσεις βασισμένες στον SharePoint Server

όπως Ιntranets, Υπηρεσίες Διαχείρισης
Ροής Εργασιών,
Υπηρεσίες Διαχείρισης Εγγράφων και
Περιεχομένου, μέσω εφαρμοσμένων λύσεων
και προσαρμοσμένης ανάπτυξης, για να
καλύψουν τις ανάγκες κάθε Επιχείρησης και
Οργανισμού
Read More

Power Office™

✓ Το Power Office™ αποτελεί προϊόν

Λογισμικού της
Cosmos
✓ Έχει ως στόχο την ολοκληρωμένη διαχείριση

των βαρδιών του προσωπικού σε συνάρτηση
με τα τρέχοντα ή προγραμματιζόμενα έργα ενός
Οργανισμού.
Read More

Business Intelligence
&Analytics (POWER BI)

✓ Αποκτήστε σφαιρική εικόνα για το σύνολο

των αλληλεπιδραστικών δραστηριοτήτων της
προκειμένου να έχει διαρκώς και σε
πραγματικό χρόνο, όλες τις συσχετιζόμενες
πληροφορίες και αποτελέσματα, σε μία και
μόνο οθόνη με τις B.I. αναφορές που σας
προσφέρει η Cosmos Business Systems.
✓ Το σημαντικότερο στοιχείο είναι ότι το ΒΙ

της Microsoft λειτουργεί ανεξάρτητα και δεν
προαπαιτείται η ύπαρξη ERP ή άλλου
λογισμικού της ίδια εταιρείας. Συνεργάζεται δε
με την πλειοψηφία των γνωστών
προγραμμάτων.
Read More
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Προτεινόμενες λύσεις για τα ταχυδρομικές υπηρεσίες
Telecoms
✓ Το SD-WAN εξασφαλίζει ένα αξιόπιστο και

SD WAN

ανθεκτικό δίκτυο ευρείας περιοχής (WAN), με
δυνατότητα επιλογής και αξιοποίησης
διαφορετικών τύπων διασύνδεσης, όπως:
MPLS, 4G, WiFi, καθώς και ευρυζωνικές
συνδέσεις.
✓ Σας επιτρέπει με ασφάλεια την ανάπτυξη

εφαρμογών στο cloud και την αξιοποίηση του
υφιστάμενου δικτύου καθώς απλοποιεί την
υλοποίηση - μεταστέγαση υποκαταστημάτων
(branches).
Read More

ICT Cyber Security

Προϊοντικές λύσεις διαχείρισης ασφάλειας
πληροφορικής όπως:
✓ Next Gen Firewalls πολλών κατασκευαστών
✓ Web Application Firewalls (WAF) για την
προστασία εφαρμογών επιχειρήσεων
✓ Load Balancers για κατανομή φορτίου
εξυπηρετητών
✓ Data Loss Prevention, προστασία σημαντικών
εφαρμογών από απειλές
✓ Λύσεις E-mail security & Encryption
✓ Λύσεις Endpoint, File Encryption & MDM/MAM
✓ Λύσεις Endpoint security σε συνεργασία με
τους καλύτερους κατασκευαστές AV
✓ Cloud Backup λύσεις (M365, Azure)
✓ On premise Backup λύσεις (Data Protection
Backup, Virtualization)
Click for Security Solutions
Click for Backup Solutions
✓ Σχεδιασμός ασύρματου δικτύου μέσω

Wireless solutions

ακριβούς προσομοίωσης
✓ Έλεγχος υπάρχουσας υποδομής ασύρματου
δικτύου (RF site
survey)
✓ Βελτιστοποίηση υπάρχουσας ασύρματης
υποδομής
✓ Υλοποίηση ασύρματων δικτύων με παροχή

επανελέγχου
Read More
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Προτεινόμενες λύσεις για τα ταχυδρομικές υπηρεσίες
Services
✓ Monitoring 24X7, servers, storage, δικτυακού

Cosmos Managed Services
✓

✓

✓
✓

εξοπλισμού, επικοινωνιών, Operating Systems
(NOC as a service)
Alerts - Αναγγελία βλαβών ή δυσλειτουργίας
με email / SMS προς το εξουσιοδοτημένο
άτομο της επιχείρησης (ή και αποκατάσταση
από την Cosmos σε περίπτωση βλάβης αν
υπάρχει σχετικό συμβόλαιο – call to fix)
Παρακολούθηση της λειτουργίας των
συστημάτων UPS, Κλιματισμού και ρεύματος
(αν η εγκατάσταση το υποστηρίζει)
Παρακολούθηση της λήψης Backup
Παροχή Στατιστικών Στοιχείων (Reporting)
προς το αρμόδιο τμήμα
Read More

✓ Η Cosmos διαθέτει κατάλληλα οργανωμένο

Help Desk 24 * 7

call center το οποίο παρέχει υπηρεσίες
τηλεφωνικής υποστήριξης για θέματα
hardware ή software.
✓ Η υπηρεσία αυτή παρέχεται κατόπιν

συμβάσεως και το αντικείμενό της μπορεί να
προσαρμοστεί στις ανάγκες του πελάτη.

Cyber-Security Consulting

Η Cosmos Business Systems με την εμπειρία
που έχει αποκτήσει σε εξειδικευμένα έργα Cyber
Security Consulting, όπως ενδεικτικά:
✓ DPO as a service (Τεχνικές & Νομικές

υπηρεσίες)
✓ GDPR Audits (Τεχνικές & Νομικές υπηρεσίες)
✓ Risk Assessments (Αξιολόγηση ρίσκου)
✓ Περιοδικά Vulnerability Assessments

(Εκτίμηση ευπαθειών)
✓ ISO27001 Consulting & policies

Read More

Physical Security

✓ Surveillance Systems
✓ Access Security
✓ Data Encryption & Secure Communication
✓ Counter Monitoring
✓ Intelligence
✓ Shielded Rooms
✓ Site Physical Security Audits

Read More
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