“Let Our Experts Guide you”

ΔΩΡΕΑΝ Security Checkup | Threat Analysis Report


Είναι ασφαλή τα συστήματά σας;



Πόσο εκτεθειμένα είναι στις επιθέσεις 4ης-5ης γενιάς (Gen-IV & Gen-V);

Η Cosmos Business Systems ως CheckPoint Partner σας προσφέρει την δυνατότητα ενός Security Checkup
ΔΩΡΕΑΝ με την βοήθεια ενός εξειδικευμένου συστήματος, ώστε να ενημερωθείτε για όλες τις πιθανές
απειλές που μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά το δίκτυό σας.
Το δίκτυο της εταιρείας σας έχει πολύτιμες και ευαίσθητες πληροφορίες που δεν πρέπει ποτέ να
διαρρεύσουν, αλλοιωθούν ή να καταστραφούν από κάποιο κακόβουλο λογισμικό που θα απειλεί την
ασφάλεια του συστήματός σας.
Η πρόωρη αναγνώριση αυτών των αστοχιών στα συστήματα σας, θα σας επιτρέψει να αντιμετωπίσετε άμεσα
τους κινδύνους και να ενισχύσετε την ασφάλεια της υποδομής.
Το Security Checkup αποτελεί μία αξιόλογη λύση που εντοπίζει τους κινδύνους κατά της ασφάλειας του
επιχειρηματικού σας δικτύου.

Επικοινωνήστε με έναν
εξειδικευμένο σύμβουλο
της Cosmos Business
Systems για να αναλύσετε
μαζί τις ανάγκες
προστασίας του
εξοπλισμού σας.
Κος Άρης Χατζηπαπάς
(Security
Services Manager)
hatjipapasa@cbs.gr

Τηλ: 210 6492800
Fax: 210 6464069

Σας παρέχουμε στο χώρο σας την εξειδικευμένη συσκευή Security Gateway (από την Checkpoint) για ΜΙΑ
(1) ΕΒΔΟΜΑΔΑ, ΔΩΡΕΑΝ και χωρίς καμία δέσμευση από την πλευρά σας, για τον έλεγχο της ασφάλειας

www.cbs.gr

των συστημάτων σας.
Στο τέλος της αξιολόγησης σας παρέχετε μία ολοκληρωμένη ανάλυση των απειλών για τα συστήματα σας,
“Threat Analysis Report”.

Αναλυτική παρουσίαση
των τεχνολογιών στο
φυλλάδιο:
Security

Με εκτίμηση,

Δημήτρης Σουρμελίδης
Διευθυντής Πωλήσεων

Click for Corporate Video
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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.
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