Πρόγραμμα επιδότησης Δήμων WiFi4EU

Υλοποίηση από την Cosmos Business Systems !
Αθήνα, Δεκέμβριος 2018
Αξιότιμοι Κύριοι,
Με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης των προτάσεων για το Πρόγραμμα Επιδότησης των Δήμων «WiFi4EU», οι
επιλεγέντες δήμοι θα έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν τα κουπόνια WiFi4EU για την αγορά και εγκατάσταση εξοπλισμού WiFi σε δημόσιους χώρους, όπως δημαρχεία, βιβλιοθήκες, μουσεία, πάρκα, πλατείες και άλλους χώρους δημόσιου ενδιαφέροντος, με
στόχο να συνδέσουν «κάθε ευρωπαϊκό χωριό και κάθε ευρωπαϊκή πόλη με δωρεάν ασύρματη πρόσβαση στο διαδίκτυο στα
κυριότερα κέντρα της δημόσιας ζωής έως το 2020».
Η Cosmos Business Systems είναι μία από τις πιο καινοτόμες και τεχνολογικά προηγμένες εταιρείες πληροφορικής, αναλαμβάνοντας
έργα υψηλών προδιαγραφών, προσφέροντας λύσεις τεχνολογίας με σκοπό την κάλυψη και την ικανοποίηση των αναγκών όλων των
συνεργατών, ανεξαρτήτως του πεδίου που δραστηριοποιούνται. Σας παρέχουμε εξειδικευμένες λύσεις σε τεχνολογίες δικτύωσης τις
οποίες μπορείτε να εφαρμόσετε μέσω του νέου προγράμματος WiFi4EU.
H Cosmos Business Systems με την εμπειρία που κατέχει, έχει υλοποιήσει παρόμοια έργα, όπως το έργο του Υπουργείου
Μεταφορών, Επικοινωνιών & Έργων Κύπρου για την προμήθεια & εγκατάσταση Σημείων Ασύρματης Πρόσβασης στο Διαδίκτυο
(WiFi) σε Δημόσια Κτίρια. Στόχος του έργου, ήταν η δημιουργία εγκαταστάσεων Wifi στις Κοινότητες και τους Αγροτικούς Δήμους
της Κύπρου, συμβάλλοντας στην περαιτέρω εξοικείωση των κατοίκων με τις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών και κατ’
επέκταση στην αύξηση της χρήσης του διαδικτύου. Οι νησίδες ελεύθερης πρόσβασης στο διαδίκτυο εγκαταστάθηκαν σε κεντρικά
σημεία όλων των Κοινοτήτων και Αγροτικών Δήμων της Κύπρου. Εκτός από την επίτευξη της εύκολης πρόσβασης των κατοίκων των
αγροτικών περιοχών στο διαδίκτυο, δίνεται η δυνατότητα και στους επισκέπτες των αγροτικών περιοχών, να έχουν πρόσβαση στο
διαδίκτυο, συμβάλλοντας έτσι άμεσα στην ανάπτυξη του τουρισμού των περιοχών αυτών.
Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο: Case Study - WIFI
Με την πεποίθηση ότι θα έχουμε την ευκαιρία να συνεργαστούμε και με δεδομένο ότι οι λύσεις που προσφέρουμε είναι από τις πιο
ανταγωνιστικές στην αγορά, παραμένουμε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε συμπληρωματική πληροφορία ή παρουσίαση των
λύσεων μας στα γραφεία σας. Επικοινωνήστε μαζί μας, κο Αλέξανδρο Κούρτη, kourtisal@cbs.gr ή κο Ζαχαρία Δαλάκα dalakasz@cbs.gr
, Τηλ. 210 6492800 & για Β. Ελλάδα κα Γεωργία Σκεπαστιανού skepastianoug@cbs.gr , Τηλ. 2310 477670.
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