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Διαγωνισμός για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του
ΑΠΘ

Συνέντευξη του Δημήτρη Δάφνη στο Απλά
Ψηφιακά | Read More

Προστατέψτε τα δεδομένα σας από απειλές
στον κυβερνοχώρο | Read More

Στην Cosmos Business Systems κατακυρώθηκε το τρίτο τμήμα του διεθνούς διαγωνισμού
για την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την ενίσχυση υποδομών για την
προαγωγή του ψηφιακού μετασχηματισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ).
Πιο συγκεκριμένα:
- Το 3ο τμήμα που αφορά στην προστασία κρίσιμων στοιχείων της Υποδομής Δημοσίου
Κλειδιού PKI κατακυρώθηκε στην Cosmos Business Systems

Δήμος Αιγάλεω: Σε «Cosmos Business Systems Dotsoft» έργο έξυπνης πόλης

Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών
διασυνδέσεων και τηλεφωνίας του Ελληνικού
Κτηματολογίου

Ο Δημήτρης Δάφνης, πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Cosmos
Business Systems συζήτησε στο «Απλά Ψηφιακά» με τους Νίκη
Παπάζογλου και Δημήτρη Μαλλά για την πορεία της εταιρείας αλλά και τις
εξελίξεις στην ευρύτερη αγορά των ψηφιακών τεχνολογιών.

Συγκεκριμένα ο κ Δάφνης ανέφερε για την πανδημία ότι: « Για τον χώρο της
τεχνολογίας η πανδημία έχει λειτουργήσει ως επιταχυντής στην παγκόσμια
αλλά και στην Ελληνική αγορά. Αποτέλεσμα είχε, κλάδοι που δεν είχαν ως
προτεραιότητα την πληροφορική να επικεντρωθούν εκεί – από τις πιο
μικρές μέχρι τις πολυεθνικές.
Ομοίως και το Ελληνικό Δημόσιο ακολούθησε τον δρόμο του
εκσυγχρονισμού τεχνολογικά ψηφιοποιώντας αρκετές διαδικασίες.»

Στην ένωση εταιρειών «Cosmos Business Systems - Dotsoft» κατακυρώθηκε
ο διαγωνισμός «πιλοτικές εφαρμογές έξυπνης πόλης (smart city) στο δήμο
Αιγάλεω, με έμφαση στην τοποθέτηση της περιοχής ως νέου προορισμού
αναψυχής και πολιτισμού, με αξιοποίηση βιωματικών εμπειριών». Το έργο
στοχεύει στην ανάπτυξη των κατάλληλων εργαλείων και διεπαφών, με την
αξιοποίηση των οποίων θα εξυπηρετηθούν καλύτερα οι πολίτες και οι
επιχειρήσεις του δήμου, αναπτύσσοντας σταδιακά ένα οικοσύστημα
καινοτομίας στους τομείς της πληροφορικής και επικοινωνιών. Στη νέα,
ενοποιημένη ψηφιακή πλατφόρμα που θα δημιουργηθεί, θα ενσωματωθούν
οι υφιστάμενες «νησίδες» εφαρμογών του δήμου Αιγάλεω και θα
αναπτυχθούν νέες, για την παρακολούθηση της τρέχουσας κατάστασης της
πόλης.

Η ένωση εταιριών Vodafone – Cosmos Business Systems – ΔΥΝΑΜΙΚΗ υπέγραψε
σύμβαση για τον διαγωνισμό του Ελληνικού Κτηματολογίου. Αντικείμενο της
σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών δικτυακών διασυνδέσεων και τηλεφωνίας, για
τη λειτουργία των δικτυακών και τηλεφωνικών υποδομών της Αναθέτουσας Αρχής.
Πιο αναλυτικά, πρόκειται να προσφερθούν τα ακόλουθα είδη και υπηρεσίες:
•
Υπηρεσίες δικτυακής διασύνδεσης μεταξύ των κέντρων δεδομένων της
Αναθέτουσας Αρχής, των Κτηματολογικών Γραφείων και των Γραφείων
Κρυπτογράφησης.
•
Υπηρεσίες δικτυακής διασύνδεσης με το Διαδίκτυο για το Data Center και το
Disaster Recovery Center
Υπηρεσίες δικτυακής διασύνδεσης μεταξύ του Data Center και του Disaster Recovery
Center

Προστασία των δεδομένων σας από απειλές στο κυβερνοχώρο πρέπει είναι η Νο
1 προτεραιότητα του οργανισμού σας. Στον σημερινό επιχειρηματικό κόσμο, τα
δεδομένα είναι το πιο πολύτιμο περιουσιακό στοιχείο που έχει μια εταιρεία και η
απώλεια αυτών των δεδομένων ή η πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα, θα
μπορούσε να θέσει ολόκληρη την επιχείρηση σε κίνδυνο

Το Ransomware είναι κακόβουλο λογισμικό που κρυπτογραφεί τα δεδομένα σας
και απαιτεί πληρωμή για την επαναφορά τους. Συνήθως διεισδύει σε ένα
σύστημα μέσω αρχείου ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (ή μόλυνση ιστότοπου) και
πάντα εκμεταλλεύεται υπάρχουσες ευπάθειες της υποδομής.
Τα συστήματα ασφαλείας Endpoint προστατεύουν τα τελικά σημεία σε ένα δίκτυο
ή στο cloud δηλαδή τους χρήστες. Αυτά τα σημεία αφορούν συσκευές στο
εταιρικό δίκτυο μέσω καλωδίου, ασύρματου δικτύου ή VPN, όπως εταιρικά
laptops, κινητά, tablets ή Personal PCs/laptops/mobiles από το σπίτι.

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.
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