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«Εγκαταστήσαμε το πρώτο SD-WAN της VMware
στην Ελλάδα, στην Alpha Bank | Read More

Αναλάβαμε την προμήθεια του ΑΔΜΗΕ

VeloCloud® SD-WAN από την Cosmos
Business Systems | Read More

H Cosmos Business Systems ολοκλήρωσε την εγκατάσταση
συγχρόνου εξοπλισμού SD-WAN στα Καταστήματα της Τράπεζας
ALPHA BANK ανά την Ελλάδα. Η συγκεκριμένη υποδομή βασίζεται
σε εξοπλισμό της εταιρείας VMware Velocloud, η οποία αποτελεί
μια εκ των πιο προηγμένων πλατφορμών τεχνολογίας SD WAN
διαθέσιμη σήμερα. Πρόκειται για το πρώτο και μεγαλύτερο έργο
τεχνολογίας SD-WAN στην Ελλάδα.

Διοργανώθηκε η τελική ημερίδα του έργου i4sea
και το Hackathon «Boosting Blue Economy» |
Read More

Έργο της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου
Παιγνίων

Η Cosmos Business Systems θα υλοποιήσει το έργο του ΑΔΜΗΕ
με τίτλο: «Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία και
συντήρηση νέου εξοπλισμού και λογισμικού, για τις εφαρμογές του
load forecasting, scheduling, αλλά και για in-house εφαρμογές της
Διεύθυνσης Συστημάτων και Υποδομών». Αντικείμενο της σύμβασης
αποτελεί η προμήθεια, εγκατάσταση, παραμετροποίηση και θέση σε
λειτουργία νέου λογισμικού και εξοπλισμού, όπως εξυπηρετητές και
υποσύστημα αποθηκευτικού χώρου σε δίσκους.

Η Cosmos Business Systems σας προτείνει το VeloCloud® SD-WAN της
VMware, μια λύση σχεδιασμένη για cloud, που είναι ιδανικό για φορείς
εκμετάλλευσης δικτύων (Service Providers) και επιχειρήσεις με
εφαρμογές για τις οποίες θέλουν να εξασφαλίσουν υψηλή απόδοση και
διαθεσιμότητα προς τους τελικούς τους χρήστες, μειώνοντας παράλληλα
το κόστος δικτύωσης. Η VMware με το SD-WAN εξασφαλίζει ένα
αξιόπιστο και ανθεκτικό δίκτυο ευρείας περιοχής (WAN), με δυνατότητα
επιλογής και αξιοποίησης διαφορετικών τύπων διασύνδεσης, όπως:
MPLS, 4G, WiFi, καθώς και ευρυζωνικές συνδέσεις.

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!
Οι εταίροι του έργου i4sea, συντονιστής εταίρος του οποίου
είναι η Cosmos Business Systems, ολοκλήρωσαν με μεγάλη
επιτυχία την τελική ημερίδα του έργου με αντικείμενο
«Επιτήρηση και Ανάλυση Κίνησης Θαλάσσιων Περιοχών:
καινοτόμες ΤΠΕ και μοντέλα ανάλυσης», που διοργανώθηκε
διαδικτυακά στο πλαίσιο της εβδομάδας Blue Research &
Innovation Days, 19-23 Απριλίου.

Η ένωση εταιρειών Dataverse - Cosmos Business Systems ανακηρύχτηκε
οριστικός ανάδοχος του διαγωνισμού για την υλοποίηση του πρώτου υποέργου
της πράξης «Διαχείριση Αδειοδοτήσεων και Πιστοποιήσεων Παιγνίων και
Παρόχων Υπηρεσιών Παιγνίων, Εποπτεία και Έλεγχος Παιγνίων,
Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες G2x. Αντικείμενο της σύμβασης είναι η δημιουργία
της απαραίτητης τεχνολογικής υποδομής για την υποστήριξη των διαδικασιών
αδειοδοτήσεων και πιστοποιήσεων παιγνίων και παρόχων υπηρεσιών
παιγνίων.

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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