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Η Cosmos Business Systems Elite Partner
της NVIDIA | Read More

Αναπτύξτε το τηλεφωνικό σας κέντρο
με τη λύση Call Back της Fonolo
Read More

IT Security KPI’s
#Cosmos TechBlog | Read More

Η Cosmos Business Systems ανακοινώνει την αναβάθμιση
της ως NVIDIA Elite Partner, κατακτώντας την ανώτατη
βαθμίδα στο πρόγραμμα συνεργατών της NVIDIA στα
συστήματα και στις λύσεις Compute DGX.
Η NVIDIA έχει καθιερωθεί παγκοσμίως ως ο κορυφαίος
κατασκευαστής στα συστήματα High-Performance Computing
(DGX Systems), Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) και καρτών
γραφικών.

Στην Cosmos Business Systems η
συντήρηση
του
μηχανογραφικού
εξοπλισμού του e-ΕΦΚΑ

Η Cosmos Business Systems έλαβε την
εξειδίκευση
Cisco
Collaboration
Architecture | Read More

Η Cosmos Business Systems παρουσιάζει σε συνεργασία με
τη Fonolo, τη λύση στην ατελείωτη αναμονή των
καταναλωτών στα contact centers!
Οι λύσεις της Fonolo επιτρέπουν στην Cosmos Business
Systems να προσφέρει σε οργανισμούς όλων των μεγεθών τη
δυνατότητα να προσθέτουν εύκολα και γρήγορα λειτουργίες
επανάκλησης (call back) στα κέντρα επαφών τους, γεγονός
που βελτιώνει την ικανοποίηση των πελατών, εξαλείφοντας τους
χρόνους αναμονής και μειώνοντας τα ποσοστά τερματισμού των
κλήσεων χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η εξυπηρέτηση τους

O κος Άρης Χατζηπαππάς, Cyber & ICT Security
Consultant της Cosmos Business Systems, με πολυετή
πείρα σε θέματα ασφάλειας αναλύει τη σημαντικότητα
των δεικτών KPI ως μέσo παρακολούθησης
αποτελεσματικότητας κυβερνοασφάλειας, δίνοντας βασικές
κατευθύνσεις για τις μετρήσεις που απαιτούνται σε κάθε
ώριμη υποδομή για την συνεχή βελτίωση και προσαρμογή
στις νέες απειλές.

Γίνετε μέλος του Cosmos Connect

Η Cosmos Business Systems, Cisco Premier Partner, απέκτησε
την τεχνολογική εξειδίκευση σε λύσεις Cisco Collaboration και
πλέον αναγνωρίζεται και κατέχει τον τίτλο “Cisco Advanced
Collaboration Architecture Specialization” σε Ελλάδα, Κύπρο,
Μάλτα.

Στην Cosmos Business Systems κατακυρώθηκε, ο διαγωνισμός
για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης του κεντρικού
μηχανογραφικού εξοπλισμού του e-ΕΦΚΑ χρονικής διάρκειας
ενός έτους, με δικαίωμα του φορέα για παράταση των υπηρεσιών
για ακόμα ένα έτος. Η κατακύρωση του έργου έγινε έναντι
338.458 ευρώ συν ΦΠΑ.

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

