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Η Cosmos Business Systems διοργάνωσε με 

μεγάλη επιτυχία, σε συνεργασία με την HP, την 

παρουσίαση «HP Device as a Service - DaaS» 

την Τετάρτη 28 Μαρτίου και ώρα 15.00 μ.μ. στο 

Μέγαρο Μουσικής. 

 

Εξιδεικευμένα στελέχη και των δυο εταιρειών 

παρουσίασαν τη δυνατότητα operational leasing 

σε προϊόντα και υπηρεσίες τεχνολογίας που 

υποστηρίζονται από την HP στους συμμετέχοντες 

μεγάλων επιχειρήσεων του Ιδιωτικού και 

Δημοσίου τομέα και ενημερώθηκαν για τα 

επιχειρησιακά, οικονομικά και λειτουργικά 

οφέλη που προκύπτουν από την αξιοποίηση 

του προγράμματος. 

 

Video: HP DaaS Οικονομικά Οφέλη   

 

Video: HP DaaS Παρουσίαση  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HP Device as a 

Service   

- DaaS -  
 

Έξυπνες, Απλοποιημένες Λύσεις 
Υπολογιστών που Συμβαδίζουν με τις 

Ανάγκες της Εποχής 
 

 

 

Ενισχύστε την παραγωγικότητα των 

εργαζομένων και την αποδοτικότητα του IT με 

υπολογιστικές λύσεις από την HP Device as a 

Service (DaaS). Εξασφαλίστε όλα όσα χρειάζεστε, 

από συσκευές και αξεσουάρ μέχρι υπηρεσίες και 

υποστήριξη, με ένα συμβόλαιο και σταθερή τιμή 

ανά συσκευή. 

 

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΤΗ ΛΥΣΗ  

HP DEVICE AS A SERVICE; 

 

Μεταφέρετε τοπικά τις χρονοβόρες εργασίες 

υποστήριξης και διαχείρισης του κύκλου ζωής των 

συσκευών, και επικεντρωθείτε σε αυτά που έχουν 

πραγματικά σημασία για την επιχείρησή σας. 

Απλοποιήστε τη διαδικασία αγοράς και βελτιώστε 

την προβλεψιμότητα του κόστους με απλά 

προγράμματα, εύκολα προσαρμόσιμα και 

κλιμακούμενα – ανεξάρτητα από το μέγεθος ή το 

αντικείμενο της επιχείρησής σας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introducing 
Microsoft 365 

Business 
                MS Office 365 

              Windows 10 Pro                 Σε 1 προϊόν 

      Enterprise Mobility & Security 

 

 
 
Μία έξυπνη λύση που περιλαμβάνει 3 σε 1 (Office 

365, Windows 10, and Enterprise Mobility + 

Security) που ενδυναμώνει μια επιχείρηση να 

είναι δημιουργική αλλά κυρίως ασφαλής. Για 

περισσότερες πληροφορίες: 

 
Click for video: 

https://www.youtube.com/watch?v=0hEACX5rmfI 

What’s included 
Comes with 
Office 

Stay up-to-date with the 
latest versions of Word, 
Excel, PowerPoint, and 
more. 

Email and 
calendaring 

Connect with customers 
and coworkers using 
Outlook and Exchange. 

File storage Manage your files from 
anywhere with 1TB of 
storage. 

Data protection 
controls 

Help secure business 
data on personal and 
company-owned 
devices. 

Safest Windows 
ever 

Get upgraded to 
Windows 10 Pro from 
Windows 7 and 8.1 Pro. 

Cyberthreat 
protection 

Help protect PCs from 
malware, viruses, and 
spyware. 

Administration 
and deployment 

Manage new PCs and 
devices faster and more 
easily than ever. 

Dependability and 
support 

Get 99.9% uptime 
guaranteed and 24x7 
online and phone 
support. 

  

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=iehRwCrqMSk&t=15s
https://www.youtube.com/watch?v=iehRwCrqMSk&t=15s
https://www.youtube.com/watch?v=nTNsCjVVXKM&list=PLeE7patfCZWVtiHbrD4NITCv2Tgqke-JN
https://www.youtube.com/watch?v=nTNsCjVVXKM&list=PLeE7patfCZWVtiHbrD4NITCv2Tgqke-JN
https://www.youtube.com/watch?v=0hEACX5rmfI
http://www.cbs.gr/
http://www.cbs.gr/main/sites/default/files/Pressletter 176 - %CE%97 Cosmos %CE%BA%CE%B1%CE%B9 %CE%B7 HP Inc. %CE%B4%CE%B9%CE%BF%CF%81%CE%B3%CE%AC%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B1%CE%BD %CF%84%CE%B7%CE%BD %CE%B5%CE%BA%CE%B4%CE%AE%CE%BB%CF%89%CF%83%CE%B7 Device as a Service - DaaS %CF%83%CF%84%CE%B9%CF%82 28 %CE%9C%CE%B1%CF%81%CF%84%CE%AF%CE%BF%CF%85.pdf
http://www.cbs.gr/main/sites/default/files/Attachments/HP Device as a Service %28DaaS%29 Leaflet.pdf
http://www.cbs.gr/main/sites/default/files/Attachments/Introducing MS OFFICE 365 GDPR.pdf


 

Επενδύστε σε κορυφαίες 

εξειδικευμένες λύσεις  

Wi-Fi από την Cosmos 

Business Systems 
 

 

 

Η σημασία ενός αξιόπιστου δικτύου Wi-Fi για τις 

επιχειρήσεις μεγαλώνει μέρα με τη μέρα.   

 

Η Cosmos Business Systems μπορεί να σας 

παρέχει τις πιο ολοκληρωμένες και 

προσαρμοσμένες Wi-Fi και hospitality 

services, με μια σειρά από λειτουργίες που θα 

ικανοποιήσουν απόλυτα εσάς και τους πελάτες 

σας: υψηλές ταχύτητες gigabit σε όλη την 

υποδομή, πλήρης φορητότητα, προηγμένη 

ασφάλεια, λειτουργίες Voice και αυτοματοποιημένη 

guest πρόσβαση είναι ορισμένα μόνο από τα 

εξελιγμένα χαρακτηριστικά ενός δικτύου που θα 

αναβαθμίζεται συνεχώς, ενισχύοντας 

παράλληλα τα έσοδα της επιχείρησής σας, με 

ελάχιστο κόστος. 

 

Στην Cosmos Business 

Systems αξιοποιούμε πιστοποιημένο από 

όλους τους κατασκευαστές εργαλείο Wi-Fi 

Design & Analysis για να σχεδιάσουμε και να 

τεκμηριώσουμε την εξειδικευμένη λύση που 

ικανοποιεί τις δεδομένα υψηλές ανάγκες και 

απαιτήσεις.  

 

 

 

 

 

GDPR  
40 days remaining 

for  

25 May 2018 !  
 
 

 

 

 

 

 

 
 

Audit- Σχεδιασμός-

Υλοποίηση 

 
Η Cosmos Business Systems σε 

συνεργασία με την εταιρεία Netbull 

παρέχουν τις απαραίτητες  υπηρεσίες 

συμμόρφωσης της εταιρείας σας με τον 

Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων 

(GDPR) 

 

Σας παρέχουμε: 
 

 Ενημέρωση 

 Αρχείο των δραστηριοτήτων 

επεξεργασίας 

 Πολιτική Προστασίας Προσωπικών 

Δεδομένων 

 Δικαιώματα των υποκειμένων 

 Συμβάσεις με εκτελούντες την 

επεξεργασία 

 Συγκατάθεση των υποκειμένων 

 Παραβίαση Ασφάλειας 

Προσωπικών δεδομένων 

 Υπεύθυνος Προστασίας 

Δεδομένων  

 (Data Protection Officer) 
 

 Διεθνής Παρουσία Εταιρείας 

 
 

 
 

HP LaserJet 

Printers 
 

 
 

 

 
 

 

 

Special Offer 
Με εγγύηση 3 έτη 

 

 

Γρήγορη Επαγγελματική 

εκτύπωση   

Υψηλή ενεργειακή απόδοση 

 

 HP Printer Laserjet Pro M402Dne 

(C5J91A)  

157 € 

 

 HP Laserjet Enterprise M607N Printer 

(K0Q14A)  

458 € 

 

 HP Laserjet Enterprise M506Dn 

(F2A69A)  

442 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Click for Cosmos video 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JhqR9vuSUm4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=JhqR9vuSUm4&feature=youtu.be
http://www.cbs.gr/main/sites/default/files/Attachments/%CE%95%CF%80%CE%B5%CE%BD%CE%B4%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B5 %CF%83%CE%B5 %CE%BA%CE%BF%CF%81%CF%85%CF%86%CE%B1%CE%AF%CE%B5%CF%82 %CE%B5%CE%BE%CE%B5%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B5%CF%85%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B5%CF%82 %CE%BB%CF%8D%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82 Wi-Fi.pdf
http://www.cbs.gr/main/sites/default/files/pdf/1 GDPR CBS Leaflet new.pdf
http://www.cbs.gr/main/sites/default/files/Attachments/HP LaserJet Printers Special Offer.pdf


 

 

 

 

              

 

Αθήνα 

Π. Μπακογιάννη 44 

ΤΚ 144 76, Μεταμόρφωση Αττικής 

Τηλ: 210 6492800 / Fax: 210 6464069 

Υπεύθυνη Επικοινωνίας: Μαίρη Ανδρέου 

email: cosmos_marketing@cbs.gr 

www.cbs.gr 

 

Κύπρος 

CBS IT Systems Cyprus LTD 

Λεωφ. Κέννεντυ 81 

ΤΚ 1076 Λευκωσία, Κύπρος 

Τηλ: +357 22442101 / Fax: +357 22313840 

Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Σπύρος Κουρής 

email: kouriss@cbsit.com.cy 

www.cbsit.com.cy 

 

Θεσσαλονίκη 

Θερμοκοιτίδα επιχειρήσεων ΘΕΡΜΗ 1 

9o χλμ. Θεσσαλονίκης - Θέρμης 

ΤΚ 57001, Θεσσαλονίκη 

Τηλ: 2310 477670-1 / Fax: 2310 477672 

Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Γεωργία Σκεπαστιανού 

email: skepastianoug@cbs.gr 

  

 

 

 

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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