
Συμμετοχή του κου Δημήτρη Δάφνη,

Προέδρου και Δ.Σ. της Cosmos Business

Systems στο συνέδριο «Οι πόλεις του
μέλλοντος» που διοργάνωσε η Cisco.

Στο συνέδριο “Οι πόλεις του μέλλοντος: Σύγχρονες, Ασφαλείς και

Βιώσιμες” που διοργανώθηκε από τη Cisco, ο κος Δημήτρης

Δάφνης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Cosmos

Business Systems, συμμετείχε στο πάνελ: “Η ώρα της

υλοποίησης, Έξυπνες Λύσεις, Υπηρεσίες, Πλατφόρμες και

Λειτουργία” και αναφέρθηκε στις επενδύσεις στον τομέα των

έξυπνων πόλεων και στο πως τα επενδυτικά προγράμματα θα

αλλάξουν την λειτουργία της τοπικής αυτοδιοίκησης και στην ζωή

των πολιτών. Η Cosmos Business Systems συμμετείχε ως Gold

χορηγός.

Ολοκληρώθηκε το έργο MPS στα

Praktiker που ανέλαβε η Cosmos

Business Systems | Read More

Η Cosmos Business Systems υλοποίησε το έργο “Managed

Print Services (MPS)" στο μεγάλο δίκτυο καταστημάτων

Praktiker. Tο έργο έχει διάρκεια 5 ετών και αφορά την

προμήθεια, εγκατάσταση και υποστήριξη εκτυπωτών

Σήμανσης και Large Format Printers της EPSON.

Η Cosmos Business Systems ανέλαβε την

επέκταση για το έργο του ΕΔΥΤΕ ΗΦΑΙΣΤΟΣ

Read More

H ΕΔΥΤΕ Α.Ε., προχώρησε στην επέκταση της σύμβασης της με

την ένωση εταιρειών Cosmos Business Systems και Δυναμική

Πληροφορική για την «Προμήθεια δικτυακού εξοπλισμού και

παθητικών υποδομών για την αναβάθμιση των εσωτερικών

δικτύων των ιδρυμάτων (LOT1)» στο πλαίσιο της Πράξης

«ΗΦΑΙΣΤΟΣ», με την αύξηση φυσικού και του οικονομικού

αντικειμένου κατά 2.253.684,78 €, πλέον ΦΠΑ

Η Cosmos Business Systems και η

ΗΡΕ παρουσίασαν τις λύσεις Aruba και

Silver Peak στο ALBION στο Ψυχικό.

H Cosmos Business Systems και η Hewlett Packard

Enterprise παρουσίασαν τις λύσεις Aruba και Silver

Peak, καθώς και το πώς μπορούν να αξιοποιηθούν οι

δυνατότητες ασφαλείας SD-WAN, Zero Trust και SASE για

την αντιμετώπιση αυξανόμενων απειλών ασφαλείας που

προκύπτουν από πολλαπλασιασμό των συσκευών που

συνδέονται στο άκρο και τη συνεχή μετάβαση στο cloud,

στην εκδήλωση που πραγματοποίησαν την Τρίτη 12

Απριλίου, στο ALBION.

BLOG CARBON BLACK EDR 

#Cosmos TechBlog | Read More

Ο κ. Βασιλικός Πέτρος, IT Consultant / Branch Manager της Cosmos

Business Systems S.A. Βορείου Ελλάδας, αναλύει το #VMware

Carbon Black EDR, μια λύση αντιμετώπισης συμβάντων και αλίευσης

απειλών που έχει σχεδιαστεί για security operations center (SOC)

teams σε περιβάλλοντα offline αλλά και για on-premises απαιτήσεις.

Special Offers στο E-Cosmos!
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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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