Λύσεις IT Transformation
Εκσυγχρονίστε την υποδομή σας.
Μεγιστοποιήστε τα αποτελέσματα.
Η καινοτομία απαιτεί μετασχηματισμό της πληροφορικής.
Μετασχηματίστε την πληροφορική και για να επιτύχετε τους
επιχειρηματικούς στόχους σας ταχύτερα.
Η Cosmos Business Systems σε συνεργασία με την Dell EMC σας βοηθάει να
μεταμορφώσετε τις υποδομές σας, παρέχοντας τις κατάλληλες λύσεις για:


Data Storage
 Επιτάχυνση της απόδοσης με αυξημένη διαθεσιμότητα
 Διατήρηση κρίσιμων και μη δομημένων δεδομένων
 Μετρήσιμα κέρδη στο κόστος αποθήκευσης και απόδοσης

 Servers
 Μεγιστοποίηση της απόδοσης με χρήση κλιμακούμενης αρχιτεκτονικής
 Αυτοματοποίηση σε ολόκληρο το κύκλο ζωής κάθε server
 Προστασία του οργανισμού σας με εγγενή ασφάλεια σε κάθε server

 Private/Hybrid Cloud
 Ο γρηγορότερος δρόμος προς το IT as a Service
 Μείωση των ετήσιων λειτουργικών εξόδων
 Αυτοματοποίηση των διαδικασιών για επιτάχυνση της καινοτομίας και των
εταιρικών αποτελεσμάτων

Κάνε πιο ανταγωνιστική την επιχείρηση σου ή τον
οργανισμό σου μέσω του IT Transformation.

TAKE ASSESSMENT

IT Transformation
Watch Video

Read the ESG Research Insights Paper
Σε μία πρόσφατη παγκόσμια έρευνα της ESG, στην οποία συμμετείχαν 4.000 άνθρωποι
που λαμβάνουν αποφάσεις (IT Decision Makers) σε μεγάλες επιχειρήσεις και
οργανισμούς, δείχνει την άμεση συσχέτιση μεταξύ του IT Transformation και των
επιχειρηματικών αποτελεσμάτων ως εξής: Οι μετασχηματισμένοι οργανισμοί λειτουργούν
πιο οικονομικά, πιο παραγωγικά και πιο αποτελεσματικά σε σχέση με τον ανταγωνισμό
τους. Το 81% των ερωτηθέντων συμφώνησε ότι η ανταγωνιστικότητά τους συνδέεται
άμεσα με τα αποτελέσματα του IT Transformation και έχουν μία ανοδική πορεία στην
ανάπτυξη καθώς τους έχει αποφέρει υψηλότερα έσοδα.

Watch Video
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