Συμμετέχουμε στην κοινή προσπάθεια αντιμετώπισης της κρίσης!
Η Cosmos Business Systems στα πλαίσια της κοινής προσπάθειας αντιμετώπισης των μεγάλων επιπτώσεων της κρίσης του
Κορωνοϊού, προχωρά στην παροχή επιπλέον 10% δωρεάν υπηρεσιών σε όλα τα υπάρχοντα συμβόλαια Προαγοράς ωρών
και σε όλα τα νέα που θα συναφθούν μέχρι τις 30/4/2020 ή όσο διαρκεί η κρίση. Για παράδειγμα ένα συμβόλαιο 20 ωρών, επεκτείνεται
στις 22 χωρίς επιπλέον χρέωση.

Με το πρόγραμμα προαγοράς ωρών , η Cosmos σας παρέχει τεχνικές υπηρεσίες (επιτόπου ή απομακρυσμένα) σε όλες τις
υποστηριζόμενες παροχές όπως εξοπλισμός, δίκτυα, τηλεπικοινωνίες και λογισμικό μέσω προγράμματος προαγοράς ωρών
τεχνικής υποστήριξης , καθώς και μεταφορά προς και από το Service, μέσω εγγυημένων χρόνων απόκρισης και αποκατάστασης
μέσω συμβάσεων συντήρησης.
H υποστήριξη παρέχεται είτε στον χώρο σας (on site) είτε από απόσταση (remote), είτε ως help desk ακόμα και σε διευρυμένο
ωράριο.
Οι όροι και οι προϋποθέσεις αναλύονται και συμφωνούνται ανά περίπτωση.
Αυτός ο τρόπος ουσιαστικά θα εξαλείψει τυχόν προβλήματα που μπορεί να προκύψουν με τον ήδη εγκατεστημένο εξοπλισμό
ή με τις εφαρμογές σας, ειδικά τώρα που οι ανάγκες είναι αυξημένες , μειώνοντας ταυτόχρονα τα κόστη σας και διασφαλίζοντας την
επιχειρησιακή συνέχεια (business continuity).
Επίσης, παρέχεται πλέον η δυνατότητα να έχετε πλήρες πακέτο Managed Services, διαχείρισης της τεχνικής υποστήριξης, από
απόσταση όπως στην διαχείριση του δικτύου σας ή στην εφαρμογή του λογισμικού σας υπό προϋποθέσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες στα φυλλάδια:
Cosmos Managed Services
Services Solutions

Επικοινωνήστε με έναν από τους εξειδικευμένους σύμβουλους της
Cosmos Business Systems για να σας συμβουλεύσουν σχετικά με τα Cosmos Managed Services.
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Σχετικά με την Cosmos Business Systems AEBE
Η Cosmos Business Systems AEBE, (ιδρ.1988), συγκαταλέγεται μεταξύ των κυριοτέρων επιχειρήσεων στον τομέα των ολοκληρωμένων λύσεων Πληροφορικής,
Λογισμικού και Τηλεπικοινωνιών της Ελληνικής αγοράς και απευθύνεται σε επιχειρήσεις του Ιδιωτικού τομέα και των Τραπεζών, καθώς και σε φορείς του
Δημοσίου και των ΔΕΚΟ.
H Cosmos Business Systems AEBE κατανέμει τις δραστηριότητες της σε τέσσερις μεγάλες επιχειρηματικές μονάδες (SBU’s) οι οποίες είναι:

IT Infrastructure: Υποδομές πληροφορικής, Data Centers (κατασκευή και εξοπλισμός), Severs, Storage, Λειτουργικά συστήματα (Operating software, Databases,
Security), Printing & Large Format Printing ( Plotters ) καθώς και αναλώσιμα για το σύνολο των γνωστών κατασκευαστών καθώς και υπηρεσίες Managed Print
Services (MPS) και leasing εκτυπωτικών συστημάτων.
Software and Consulting: Η Cosmos υποστηρίζει επιχειρησιακές εφαρμογές όπως ERP, CRM, Business Intelligence (BI) και Share Point Portal. Παράλληλα παράγει
κάθετες λύσεις για το Workflow (Power Office), ΒPM & Document Management και ηλεκτρονικών υπογραφών (Archium), την Ναυτιλία (Sea Observer) και την
Γεωχωρική διαχείριση Human Force (GMHF). Παράλληλα υποστηρίζει λύσεις για τον τεχνικό κλάδο ως Autodesk Authorized Dealer (AAD) και GIS (Arc Info).
Telecom & Security: Σε συνεργασία με τις εταιρείες Cisco, Avaya, Hewlett Packard, Huawei και άλλες, η Cosmos προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις LAN’s, WAN’s,
Routing, Switching, Network management, Internet, Intranets, IP τηλεφωνίας, μεταφοράς δεδομένων και εικόνας, καθώς και λύσεις ενοποιημένης διαχείρισης
επικοινωνίας (Unified Communication). Επίσης υποστηρίζει λύσεις mobility. Παράλληλα ένα εξειδικευμένο τμήμα προσφέρει λύσεις φυσικής ασφάλειας,
περιμετρικής επιτήρησης, ανίχνευσης εκρηκτικών, κάμερες υπερύθρων, συστήματα ασφαλούς επικοινωνίας και άλλα.
Services: Το σύνολο των υπηρεσιών που απαιτούνται για την μελέτη, εγκατάσταση και απρόσκοπτη λειτουργία των προϊόντων που διαθέτει η εταιρεία, η τεχνική
υποστήριξη και οι επισκευές, οι υπηρεσίες μελετών, υπηρεσίες εκπαίδευσης, υπηρεσίες προαγοράς ωρών τεχνικής υποστήριξης, συμβάσεις συντήρησης και
συμβάσεις outsourcing και συμβόλαια Managed Services, hosting και Cloud Solutions.
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Αν επιθυμείς διαγραφή από τη mailing list του cbs.gr, πάτησε εδώ
Παρακαλούμε μην απαντήσεις σε αυτό το e-mail.
Εάν χρειάζεσαι βοήθεια μπορείς να επισκεφθείς την ιστοσελίδα μας www.cbs.gr ή να επικοινωνήσεις με την εξυπηρέτηση πελατών, συμπληρώνοντας τη
Φόρμα Επικοινωνίας.

