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Συνέντευξη της COO της Cosmos Business
Systems Κάτιας Φύτρου στην εκπομπή Ο3 στα
πλαίσια της πρώτης διεθνούς έκθεσης
τεχνολογίας Βeyond 4.0

SDWAN, το WAN αλλάζει... με την Cosmos
Business Systems | Read More

Νέοι Φορητοί Surface Υπολογιστές από
την Μιcrosoft | Read More

Παρουσιάστηκε η λύση τoυ Idea Hub της Huawei και οι δυνατότητες που
έχει ένας οργανισμός για τηλεδιασκέψεις, παρουσιάσεις, μετατροπή
χειρόγραφου κειμένου σε text καθώς και γεωμετρικών σχημάτων χωρίς
τη χρήση χάρακα.

Παρακολουθήστε την συνέντευξη εδώ.
CBS ως ανάδοχος για την ανάπτυξη του
δικτυακού εξοπλισμού στα κτίρια του
Πανεπιστημίου Πειραιώς στην Νίκαια.
Read More

Η Cosmos Business Systems, αναδείχθηκε ανάδοχος του έργου «Προμήθεια
Ενεργού Εξοπλισμού Δικτύων Δεδομένων Κτιριακού συγκροτήματος Νίκαιας» για
τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Υλοποίηση της νέας διαδικτυακής πύλης του
ελληνικού κτηματολογίου – ktimatologio.gr
Read More

Μετά την Ολοκλήρωση του σχετικού έργου ψηφιακού μετασχηματισμού το
οποίο υλοποιήθηκε από την Cosmos Business Systems AEBE, βρίσκεται σε
πλήρη λειτουργία η νέα διαδικτυακή πύλη του ελληνικού κτηματολογίου.

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός των εταιρειών, οι δυνατότητες που δίνει το cloud
και γενικότερα, η ανάγκη να καταστούν οι οργανισμοί πιο ανταγωνιστικοί και
ασφαλής, μειώνοντας τα λειτουργικά κόστη στο ελάχιστο δυνατόν, απαιτούν
τον επανασχεδιασμό των δικτύων με βάση την σύγχρονη τεχνολογία του SD
WAN.
Ο σχεδιασμός δικτυακών έργων με βάση την SD WAN τεχνολογία, μας
προσφέρει μια σειρά από σημαντικά οφέλη:
1.
Πλήρες visibility των εφαρμογών ενός οργανισμού ή μιας επιχείρησης,
καθώς και των βασικότερων ποιοτικών χαρακτηριστικών των
κυκλωμάτων διασύνδεσης.
2.
Εφαρμογή εταιρικών πολιτικών ανά τύπο εφαρμογής, με ένα δυναμικό
τρόπο, ώστε στην περίπτωση μη συμμόρφωσης των χαρακτηριστικών
ενός κυκλώματος διασύνδεσης, το συγκεκριμένο traffic να μπορεί να
βγει από άλλο διαθέσιμο κύκλωμα που υποστηρίζει τις συγκεκριμένες
απαιτήσεις.
Αναγνώριση cloud εφαρμογών & υπηρεσιών και σύμφωνα με τα best
practices. Δρομολογούνται απευθείας από τα sites, όσο πιο κοντά στην πηγή,
με αποτέλεσμα οι BW ανάγκες για μισθωμένα κυκλώματα για σύνδεση με τα
κεντρικά datacenter, να μειώνονται διαρκώς.

Το αντικείμενο του έργου μεταξύ άλλων περιλαμβάνει:
•

•

Την ανάπτυξη, εγκατάσταση και συντήρηση δικτυακού εξοπλισμού καθώς και
ασυρμάτων σημείων πρόσβασης με στόχο την πλήρη κάλυψη του κτιριακού
συγκροτήματος της Νίκαιας του πανεπιστημίου Πειραιώς.
Προμήθεια, εγκατάσταση, ρύθμιση και συντήρηση του συνοδευόμενου
λογισμικού Cisco Prime Infrastructure Network Management Software που
απαιτείται για την εποπτεία και τη διαχείριση του δικτυακού εξοπλισμού.

Μέσω της νέα διαδικτυακής πύλης εξασφαλίζεται η ολοκληρωμένη
πληροφόρηση πολιτών και επαγγελματιών σε ότι αφορά την ιδιοκτησία, ενω
παράλληλα διευκολύνεται η παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες χωρίς την
ανάγκη φυσικής παρουσίας.

Οι φορητοί υπολογιστές Surface συνδυάζουν επιδόσεις
ανταποκρίνονται σε κάθε εργασία με σχεδίαση υψηλού επιπέδου.

Βρείτε τον κατάλληλο συνδυασμό επιλέγοντας ανάμεσα σε μια ποικιλία
μεγεθών οθόνης, άνετων και πρωτοποριακών πληκτρολογίων και
ενσωματωμένης ασφάλειας.
Η Cosmos Business Systems προτείνει:
•
Microsoft Surface Pro7+
•
Microsoft Surface 3 Laptop for Business
•
Microsoft Surface Go2 for Business

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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