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COSMOS BUSINESS SYSTEMS
Συνεργασία σε 4 χώρες με τη Sarkk SA -  Tommy Hilfiger
H Cosmos Business Systems (CBS) ολοκλήρωσε με επιτυχία την εγκατάσταση σύγχρονου εξοπλισμού 
ασύρματης δικτύωσης σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και Ρουμανία της επιχείρησης Sarkk SA.

Στην Cosmos Business Systems ανέ
θεσε η Sarkk SA, αποκλειστικός δι
ανομέας της Tommy Hilfiger στην 
Ελλάδα, την Κύπρο, τη Ρουμανία, τη 
Βουλγαρία, την Αλβανία, τη Μολδαβία 
και τη FYROM, την υλοποίηση έργου 
εγκατάστασης σύγχρονου εξοπλισμού 
ασύρματης δικτύωσης στα κεντρικά 
γραφεία της στο Χαλάνδρι, καθώς και 
σε 15 καταστήματα Tommy Hilfiger σε 
όλη την Ελλάδα. Σε δεύτερη φάση, θα 
υλοποιηθεί η εγκατάσταση αντίστοιχων 
δικτύων στην Κύπρο, τη Βουλγαρία και 
τη Ρουμανία. Το έργο καλύπτει τις ανά
γκες διασύνδεσης όλων των καταστη
μάτων με το νέο λογισμικό διαχείρισης 
της εταιρείας, καθώς και την ανάγκη πα
ροχής σύνδεσης στο Internet για τους 
πελάτες των καταστημάτων λιανικής.
Η υποδομή που εγκατέστησε η Cosmos 
Business Systems βασίζεται σε εξοπλι
σμό της εταιρείας Cisco Meraki και 
προσφέρει δυνατότητες κεντρικοποιη- 
μένης αρχιτεκτονικής, διαχείρισης και 
ελέγχου όλου του εξοπλισμού από το 
Διαδίκτυο. Με αυτόν τον τρόπο λειτουρ
γίας η Sarkk SA επιτυγχάνει τη μείωση 
του λειτουργικού κόστους και διευκολύ
νεται η διαχείριση του δικτύου της. 
Μέσω της προσφερόμενης λύσης 
Meraki, επιτυγχάνεται η ασφαλής σύν
δεση στο Internet τόσο για τα καταστή
ματα, όσο και για τους πελάτες που επι
θυμούν μέσω WiFi να έχουν πρόσβαση 
στο Internet. Επιπλέον, βασικά χαρακτη
ριστικά του δικτύου είναι η δυνατότητα 
εύκολης διαχείρισης και επεκτασιμότη- 
τας όταν και εφόσον αυτή απαιτηθεί, σε 
συνδυασμό με την υψηλή διαθεσιμότητα. 
Τα κυριότερα τεχνικά χαρακτηριστικά 
του έργου συνοψίζονται στα εξής:
• Εξοπλισμός για παροχή ασύρματης 

-W LAN - σύνδεσης με το Internet
• Ειδικός εξοπλισμός για ασφάλεια των 

συνδέσεων αυτών, από κακόβουλη

χρήση. Ο σωστός έλεγχος πρόσβα
σης στο WLAN αποτρέπει τους αναρ
μόδιους χρήστες να έχουν πρόσβαση 
σε εμπιστευτικά στοιχεία του δικτύου 
της εταιρείας, ενώ ταυτόχρονα επιτρέ
πει την πρόσβαση μόνο σε έμπιστους 
χρήστες.
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• Απαραίτητος εξοπλισμός για τη δια
σύνδεση όλων των ασύρματων σημεί
ων πρόσβασης όπου απαιτείται.

• Όλος ο παραπάνω εξοπλισμός παρέ
χεται με 5ετές συμβόλαιο υποστήρι
ξης, το οποίο καλύπτει οποιαδήποτε 
δυσλειτουργία εμφανιστεί στον εξο
πλισμό.

Το σύστημα βρίσκεται ήδη σε πλήρη επι
χειρησιακή λειτουργία και υποστηρίζεται 
από την Cosmos Business Systems σε 
στενή συνεργασία με την κατασκευά- 
στρια εταιρεία Cisco.

Ποια είναι η Sarkk ΑΒΕΕ
Η εταιρεία Sarkk ΑΒΕΕ ιδρύθηκε το 
1998 με στόχο την αποκλειστική δια
νομή της Tommy Hilfiger στην Ελλάδα, 
την Κύπρο, τη Ρουμανία, τη Βουλγα
ρία, την Αλβανία, τη Μολδαβία και τη

FYROM. Τα προϊόντα διατίθενται μέσα 
από καταστήματα Tom m y Hilfiger, 
Shop-in-Shop, Outlet, καθώς και ένα 
ευρύ δίκτυο επιλεγμένω ν σημείω ν 
πώλησης. Έχοντας πάντα σαν στόχο 
την υγιή ανάπτυξη και με γνώμονα την 
Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, η Sarkk 
ABEE, με σταθερά και σίγουρα βή
ματα, αποτελεί μία από τις πιο υγιείς 
εταιρείες του κλάδου, που εξαπλώ
νεται κερδίζοντας ακόμα και τους πιο 
απαιτητικούς καταναλωτές. Οι σειρές 
της Tommy Hilfiger αποτελούνται από 
ένα ολοκληρω μένο lifestyle brand 
portfolio, που περιλαμβάνει τις συλ
λογές tailored και sportswear για άν- 
δρες, sportswear για γυναίκες καθώς 
και συλλογές για παιδιά, υποδήματα, 
αθλητική ένδυση (γκολφ, κολύμβηση 
και ιστιοπλοΐα), underwear (εσώρουχα 
και πιζάμες), τσάντες, βαλίτσες, αξε- 
σουάρ, οπτικά είδη, αρώματα, ρολό
για, είδη σπιτιού και λευκά είδη. Η 
σειρά προϊόντων Tommy Jeans απο
τελείται από προϊόντα jeanswear και 
υποδήματα για άνδρες και γυναίκες. Η 
συλλογή συμπληρώνεται από μια ευ- 
ρεία γκάμα από τσάντες και αξεσουάρ.
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