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Η CBS έλαβε βραβείο από την HPI:
«Best Performance in Premium Products
FY20»| Read More

Printing Services | CBS - Let Our Experts
Guide you ! | Read More

Managed Services : NOC as a Service
(NOCaaS) | Read More

Η Cosmos Business Systems έλαβε το βραβείο «Best Performance in Premium
Products FY20» από την Hewlett Packard Hellas (HPI), μια ιδιαίτερα τιμητική διάκριση
που επιβεβαιώνει την μακρά και αποδοτική συνεργασία των δύο εταιρειών που μετράει
30 περίπου χρόνια.
Πιο συγκεκριμένα, η Cosmos Business Systems, ξεχώρισε για την εξαιρετική της
απόδοση στην ανάπτυξη πωλήσεων προϊόντων της HPI, από πλευράς όγκου
πωλήσεων κατά το προηγούμενο έτος με ιδιαίτερα αυξημένες πωλήσεις σε έργα του
Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα, σε μία τόσο δύσκολη και απαιτητική περίοδο, λόγω της
πανδημίας

Η CBS απέκτησε την εξειδίκευση “4
STAR Huawei Certified Service Partner”
| Read More

Η Cosmos Business Systems, Gold Huawei Enterprise Partner σε
Ελλάδα και Κύπρο, απέκτησε την μεγαλύτερη εξειδίκευση στον τομέα της
τεχνικής υποστήριξης προϊόντων Huawei, ως “4 STAR” Huawei Certified
Service Partner και είναι ο πρώτος συνεργάτης με την εξειδίκευση αυτήν στα
Βαλκάνια.
Πιο συγκεκριμένα, η Cosmos Business Systems, θα υποστηρίζει με το δικό
της Service τους πελάτες της σε προϊόντα Huawei, όπως Data
Communication, Routing & Switching, WLAN & Security.

“SDWAN, To WAN αλλάζει…” Blog - Βαγγέλης
Χαλαζωνίτης, Chief Solution Architect | Read
More

Το κόστος εκτύπωσης είναι ένα από τα μεγαλύτερα «κονδύλια» εξόδων
στον ετήσιο προϋπολογισμό κάθε σύγχρονης εταιρείας και Οργανισμού. Η
Cosmos Business Systems έχει την Τεχνογνωσία αλλά κυρίως τις
Λύσεις που απαιτούνται προκειμένου να ανταποκριθεί στην μείωσή
κόστους των εκτυπωτικών σας αναγκών.Η Διαχείριση Εκτυπωτικών
Λύσεων με πολλαπλούς χρήστες προσφέρει μια σειρά επιχειρησιακών
δυνατοτήτων που βοηθούν τη σύγχρονη επιχείρηση να αυτοματοποιήσει τις
διαδικασίες που σχετίζονται με την οικονομική και εμπορική διαχείριση.
•
Καλύτερη Διαχείριση & Έλεγχος των εκτυπώσεων σας
•
Ταχύτερη Εξυπηρέτηση μέσω της πολλαπλής εκτύπωσης των
αρχείων σας
•
Μεγαλύτερη Αξιοπιστία των εκτυπωτικών σας υπηρεσιών
•
Γρήγορη Αγορά των εκτυπώσεων
•
Εξοικονόμηση Κόστους με MPS λύσεις οι οποίες προσφέρουν τη
δυνατότητα στους χρήστες να λειτουργούν ασφαλέστερα,
απρόσκοπτα και φυσικά ταχύτερα.

Πολλά άρθρα έχουν γραφεί σχετικά με τις τεχνολογικές αλλαγές που
συντελούνται στον χώρο της πληροφορικής. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός
των εταιρειών, οι δυνατότητες που δίνει το cloud και γενικότερα η ανάγκη να
καταστούν οι οργανισμοί πιο ανταγωνιστικοί, διατηρώντας τα κόστη στο
ελάχιστο δυνατόν, είναι παράγοντες που απασχολούν έντονα, τα σύγχρονα
στελέχη Πληροφορικής σε Ελλάδα και εξωτερικό. Ο κοινός παρονομαστής
για την επιτυχημένη σύνθεση όλων των ανωτέρω είναι το δίκτυο και ο τρόπος
που αυτό λειτουργεί σε ένα οργανισμό. Η παραδοσιακή αρχιτεκτονική με την
οποία το δίκτυο παρείχε τις υπηρεσίες του στους οργανισμούς βασιζόταν σε
παραδοσιακούς δρομολογητές με τα απαραίτητα κυκλώματα (κατάλληλου
πλήθους, τύπου & BW) για να μπορεί να φέρει εις πέρας τις ανάγκες
διασύνδεσης του site που εξυπηρετούσε.

Στο πιο βασικό επίπεδο, η CBS ως πάροχος απομακρυσμένης υποστήριξης
(RMS/NOCaaS) και πιστοποιημένη κατά ISO20000-1, παρακολουθεί την
υποδομή του πελάτη σε σταθερή καθημερινή βάση. Στόχος της υπηρεσίας είναι
να μειωθούν τα απρόβλεπτα συμβάντα διακοπής αυξάνοντας την διαθεσιμότητα
συστημάτων και δικτύων. Με αυτή την υπηρεσία οι τυχόν διαγνώσεις για
δυσλειτουργίες της υποδομής γίνονται πιο ακριβείς και άμεσες. Το σημαντικότερο
όφελος του πελάτη είναι η χρήση υποδομής και τεχνογνωσίας μηχανικών της
CBS ώστε να προβλέπονται βλάβες πριν αυτές γίνουν αντιληπτές από τον τελικό
χρήστη και μειώσουν την παραγωγικότητα του, ή προκαλέσουν δυσλειτουργία και
διακοπή των συστημάτων

Γίνετε μέλος του Cosmos Connect
Σας προσκαλούμε να συνδεθείτε μαζί μας εύκολα, μέσω των social
media ώστε να ενημερώνεστε για τις εξελίξεις της τεχνολογίας και τις νέες
υπηρεσίες που προσφέρουμε.
Η αλληλεπίδραση μαζί σας είναι σημαντική για εμάς!

Click for Cosmos 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

