
 

Aruba | Instant On new Wireless Solution by Cosmos! 

 

Η Cosmos Business Systems, ως HP ARUBA Solution Provider Gold Partner, σας προτείνει την νέα μικρή σειρά για Wireless Networks, 

Aruba InstantOn, είναι σχεδιασμένη ειδικά για small business παρέχοντας τη δυνατότητα ασύρματης δικτύωσης μέχρι 25 Access Points σε ένα 

Cluster. Περιλαμβάνει συνολικά 5 μοντέλα 802.11ac Wave 2 Access Points: 3 indoor, 1 outdoor και 1 μοντέλο wall/desk Wi-Fi access point, το 

οποίο είναι ιδανικό για μικρά ξενοδοχεία, meeting rooms, γραφεία κλπ. 

 
Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο σχετικό video 

https://media.arubanetworks.com/aio/ArubaInstantOnUnboxingV7.mp4


Τα βασικότερα χαρακτηριστικά αυτής της σειράς είναι: 

 Η εγκατάστασή και διαχείριση τους μπορεί να γίνει πολύ γρήγορα, χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη τεχνογνωσία μέσα από τη διαθέσιμη 

Aruba InstantOn mobile εφαρμογή (Android & iOS) ή μέσα από το cloud portal που είναι διαθέσιμο χωρίς επιπλέον κόστος. 

 Δυνατότητα να δημιουργηθούν ξεχωριστά δίκτυα όπως για τους εργαζόμενους (employees) και για τους απλούς χρήστες (guests) με 

διαφορετικά επίπεδα ασφάλειας το καθένα. 

 Υποστηρίζουν την τεχνολογία “Smart Mesh” για να καλύπτουν όλους τους χώρους ή ακόμα να επεκτείνουν την κάλυψη του δικτύου, 

ανεξαρτήτως γεωμετρίας και όπου και αν πλοηγηθεί ο χρήστης μέσα σε αυτόν τον χώρο να έχει αδιάλλειπτη σύνδεση (roaming).  

 Δυνατότητα προσαρμογής του guest portal με το brand της εταιρίας στο guest login page. Υπάρχει επίσης δυνατότητα για Facebook WI-

Fi login. 

 Διαθέτουν Best-in-class security δυνατότητες και συμμόρφωση με τα τελευταία authentication πρωτόκολλα (WPA2/WPA3) 

 Δυνατότητα μέσω του mobile app ή  του web app να φαίνεται η κατανάλωση σε data ανά κατηγορία εφαρμογών (π.χ. social network, 

streaming, web κλπ) και αν χρειάζεται μπλοκάρονται συγκεκριμένες κατηγορίες εφαρμογών σε κάθε δίκτυο (employee or guest network) 

 

Επικοινωνήστε με έναν εξειδικευμένο σύμβουλο της Cosmos Business Systems για να αναλύσετε μαζί τις ανάγκες του εξοπλισμού 

σας.  

 

Ηλίας Ρίζος Τηλ: 210 6492800 

(Telecom Director) Fax:  210 6464069 

rizose@cbs.gr www.cbs.gr 

 

 

Με εκτίμηση, 

 

Δημήτρης Σουρμελίδης 

Διευθυντής Πωλήσεων 

 

https://us16.mailchimp.com/mctx/click?url=https%3A%2F%2Fwww.cbs.gr%2F&xid=894b61f436&uid=77352034&pool=&subject=
mailto:rizose@cbs.gr
http://www.cbs.gr/


 

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. 

 

 

 

 



Click for Corporate Video 

 

 

 

Αθήνα 

 

Π. Μπακογιάννη 44 

ΤΚ 144 76, Μεταμόρφωση Αττικής 

Τηλ: 210 6492800 / Fax: 210 6464069 

Υπεύθυνη Επικοινωνίας: Μαίρη Ανδρέου 

email: cosmos_marketing@cbs.gr 

www.cbs.gr 

Θεσσαλονίκη 

 

Θερμοκοιτίδα επιχειρήσεων ΘΕΡΜΗ 1 

9o χλμ. Θεσσαλονίκης - Θέρμης 

ΤΚ 57001, Θεσσαλονίκη 

Τηλ: 2310 477670-1 / Fax: 2310 477672 

Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Γεωργία Σκεπαστιανού 

email: skepastianoug@cbs.gr 

CBS IT Systems Cyprus LTD 

 

Λεωφ. Κέννεντυ 81 

ΤΚ 1076 Λευκωσία, Κύπρος 

Τηλ: +357 22442101 / Fax: +357 22313840 

Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Σπύρος Κουρής 

email: kouriss@cbsit.com.cy 

www.cbsit.com.cy 

 

 

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.  
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