
 

 
  

Παρουσίαση λύσεων Avaya σε 

επιλεγμένους πελάτες μας 

 
 

Η Cosmos Business Systems διοργάνωσε με μεγάλη 

επιτυχία, σε συνεργασία με την Avaya, την exclusive παρουσίαση 

για στελέχη επιχειρήσεων, την Τετάρτη 17 Ιανουαρίου στο 

ξενοδοχείο Civitel. 

 

Οι συμμετέχοντες της εκδήλωσης ενημερώθηκαν σχετικά με τις 

λύσεις Avaya Unified Communications  & Call Center 

Solutions και τα επιχειρησιακά οφέλη που προκύπτουν από την 

αξιοποίηση τους από τον κ. Roberto Valtorta (Consulting Sales 

Engineer) και επίσης ενημερώθηκαν για τις λύσεις Avaya SMB 

από τον κ. Fulvio Nulli (SME Sales Engineer). 

 

 

Κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας 

& βράβευση για τους καλύτερους 

υπαλλήλους 

 
 

Το Σάββατο 20 Ιανουαρίου 2018, στο Art Factory την 

εκδήλωση για την κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας της, 

με την παρουσία στελεχών όλων των εταιρειών του ομίλου , 

Cosmos Business Systems, Cosmos Consulting και CBS IT 

Systems Cyprus Ltd,από Ελλάδα και Κύπρο.  

 

           Στις σύντομες ομιλίες τους ο Πρόεδρος του Ομίλου κ. 

Δημήτρης Δάφνης και η COO κα Κάτια Φύτρου μίλησαν για την 

νέα πορεία της εταιρείας,  τους στόχους της φετινής χρονιάς και 

εξήγησαν πως η Cosmos εξελίχθηκε και πέτυχε μέσα στον χρόνο 

να κατέχει μια από τις πρώτες θέσεις  στον κλάδο της τεχνολογίας 

Μύθοι σχετικά με τη  
μετάβαση στο Cloud 

 
 

 

Πολλές επιχειρήσεις ανεξάρτητα από το 

μέγεθος  

τους τρομάζουν με την ιδέα της αλλαγής της 

διαχείρησης της ηλεκτρονικής τους 

αλληλογραφίας και όχι μόνο σε ένα περιβάλλον 

που δεν θα  

ελέγχουν πλήρως όπως το Cloud. 
 

Η Microsoft  στη παρουσίαση της σας εξηγεί 

τους μύθους που έχουν αναπτυχθεί και πως 

είναι η πραγματικότητα. 



 

 

 

 

 

 

Go Wireless 
Σχεδιασμός-Έλεγχος-Βελτιστοποίηση 

των Ασύρματων Δικτύων σας  

από την Cosmos Business Systems 

 

 

 
 

 

Στάδια εφαρμογής:  

 

 Σχεδιασμός ασύρματου δικτύου μέσω ακριβούς 

προσομοίωσης (RF Planning) 

 Έλεγχος υπάρχουσας υποδομής ασύρματου δικτύου 

        (RF site survey)  

 Εύρεση περιοχών με αδύναμη κάλυψη 

 Εύρεση πηγών παρεμβολών (RF Interference 
Survey) 

 Βελτιστοποίηση υπάρχουσας ασύρματης υποδομής  

 Υλοποίηση ασύρματων δικτύων με παροχή 

επανέλεγχου 

Link for: Ekahau-Example-Report-3 

 

στην Ελλάδα και την Κύπρο, επισημαίνοντας την δυναμική που 

έχει η εταιρεία μέσω του ανθρώπινου δυναμικού που διαθέτει. 

Ακολούθησε βράβευση των στελεχών που διακρίθηκαν το 

2017.  

 

 

 

Αναλάβαμε έργο του Υπουργείου 

Οικονομίας και Ανάπτυξης 

 
To Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης ανέθεσε στην Cosmos 

Business Systems την προμήθεια λογισμικού για τη λειτουργία 

του συστήματος «Μητρώου Ρευματοδοτών Ρευματοληπτών 

(HMPP) στο G-CLOUD». 

 

Η εταιρεία μας υπέγραψε σύμβαση με 

τον ΟΛΘ 

 

Η Cosmos Business Systems υπέγραψε σύμβαση με τον 

Οργανισμό Λιμένος Θεσσαλονίκης(ΟΛΘ) για την προμήθεια 

ειδών Πληροφορικής (25 HP ProDesk 400 G4SFF και 20 MS 

Office Standard 2016 Open License, Ελληνικά). 

Ακολουθήστε το link της Microsoft για να 

ανακαλύψετε την αλήθεια κατά τη μετάβαση στο 

Microsoft Office 365. 

 

Click to download 

 

Security 
Εξασφαλίστε τις ολοκληρωμένες λύσεις  

Ασφάλειας για τις υποδομές και τις 

επικοινωνίες σας με τα νέα ολοκληρωμένα 

συστήματα της Cosmos Business Systems 

 

 
 

 

 Counter Measures           Shielded & Armored Rooms        Access 

Security 

 

Περιλαμβάνονται: 

 

 Surveillance Systems 

 Access Security 

 Data Encryption & Secure Communication 

 Counter Monitoring 

 Intelligence 

 Shielded Rooms 

 

 
 

 

http://www.cbs.gr/main/sites/default/files/pdf/Ekahau-Example-Report-3.pdf
http://emails.microsoft.com/dc/zSgS2A6q0riGfHtfc6vB4kQ0mtdwaUapGacbywx30-rbVjOyv1okhV56aUUhnUKD7mZRU2K8HHM8WBjNQXWLN_obnR8dnJprmr3S3k6hV4o=/eW9YuE00040QGI0czQgq80E
http://www.cbs.gr/main/sites/default/files/Pressletter 170 - %CE%97 Cosmos %CE%BA%CE%B1%CE%B9 %CE%B7 AVAYA %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 Avaya Unified Communications %CF%83%CF%84%CE%B9%CF%82 17 %CE%99%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%85%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85.pdf
http://www.cbs.gr/main/sites/default/files/pdf/Wireless network survey service.pdf
http://www.cbs.gr/main/sites/default/files/Pressletter 171 - %CE%9A%CE%BF%CF%80%CE%AE %CE%A0%CF%81%CF%89%CF%84%CE%BF%CF%87%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%AC%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B7%CF%82 %CE%A0%CE%AF%CF%84%CE%B1%CF%82 %CF%84%CE%B7%CF%82 Cosmos Business Systems.pdf
http://emails.microsoft.com/dc/zSgS2A6q0riGfHtfc6vB4kQ0mtdwaUapGacbywx30-rbVjOyv1okhV56aUUhnUKD7mZRU2K8HHM8WBjNQXWLN_obnR8dnJprmr3S3k6hV4o=/eW9YuE00040QGI0czQgq80E
http://www.cbs.gr/main/sites/default/files/pdf/SECURITY  LEAFLET.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 

 

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 

  

 

mailto:cosmos_marketing@cbs.gr
http://www.cbs.gr/
mailto:skepastianoug@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 

 

 

 

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. 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

    

 

  

 

 

 

mailto:kouriss@cbsit.com.cy
http://www.cbs.gr/
mailto:unsubscribe@cbs.gr
http://www.cbs.gr/
http://www.cbs.gr/main/el/node/12
http://www.cbs.gr/
https://www.linkedin.com/company/cosmos-business-systems
https://www.facebook.com/CosmosBusinessSystemsSA
http://www.twitter.com/cosmosCBS

