Safety & Security

Ένταξη έργων στα Νέα
προγράμματα ΕΣΠΑ:

in Schools

Ψηφιακό Βήμα & Ψηφιακό Άλμα

Θέλετε να ενταχθείτε ?
Έχουμε τις λύσεις !!!
Η Cosmos Business Systems, ως μία από τις
μεγαλύτερες εταιρείες Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών
σε Ελλάδα και Κύπρο, σε συνεργασία με τους κορυφαίους
κατασκευαστές HPE, HP Inc., IBM, Lenovo, Dell EMC,
Fujitsu, Microsoft, Cisco, Avaya, έχει την δυνατότητα να
προσφέρει συνολικές λύσεις στις επιχειρήσεις που
θέλουν να εντάξουν τις επενδύσεις τους στα
συγκεκριμένα προγράμματα.

Προστασία συστημάτων !

Η Cosmos Business Systems διαθέτει λύσεις

Δημιουργήστε ένα σύγχρονο

για την προστασία των συστημάτων σας

εκπαιδευτικό οργανισμό,

αλλά και για τις εγκαταστάσεις σας γενικότερα!

αξιοποιώντας το Microsoft
Dynamics CRM και την κάθετη

IT Security









λύση InEdu SIS, η οποία
Email Security (Antivirus, Antispam)
περιλαμβάνει:
Firewalls in cooperation with all major vendors
Endpoint Security (Protection for all devices)
 Registration Management
Data Loss Prevention & Data Encryption as a
bundle
 Student Management
Authentication Software
Secure Wireless Networks
 Parent’s Portal
Web Application Firewalls
 Teacher’s Portal
Log collection and correlation SIEM systems

Επίσης, μέσω της συμβουλευτικής ομάδας που
διαθέτουμε στην θυγατρική μας Cosmos Consulting,
μπορούμε να παράσχουμε την απαραίτητη τεχνική
βοήθεια, ώστε σε συνεργασία με σας και τους συμβούλους
σας, να επιτύχετε το καλύτερο δυνατόν αποτέλεσμα.
Για να ενημερωθείτε για τις επιλέξιμες λύσεις και
συστήματα πληροφορικής που προσφέρουμε,
κατεβάστε το αναλυτικό φυλλάδιο ή επικοινωνήστε
μαζί μας στα παρακάτω στοιχεία, για να
οργανώσουμε άμεσα μια παρουσίαση των λύσεων
στα γραφεία σας.

Πρωτοπόρες
λύσεις CRM
για τους
εκπαιδευτικούς
οργανισμούς

Security Services






GDPR Compliance and DPO as a service
Security Audit
Vulnerability Assessment
Penetration Test (Internal, External)
Security Training for students

Physical Security
 Access control – including intercom systems,
passes and with remote monitoring options
 E-registration systems
 Security lighting
 Automatic gates and barriers
 Intruder alarm systems
 Fire detection systems
 Integrating security systems – CCTV, access

 Sales
 Student’s APP
 Reporting
 e-Portfolio

Εκδήλωση της

Ασύρματο δίκτυο στο

Cosmos Business

Pinewood American

Systems

από την CBS Β. Ελλάδας

και ΗΡΕ “WIFI Aruba "

Το GDPR έχει
ξεκινήσει.
Εσείς είστε
GDPR ready ?

Audit- Σχεδιασμός

Η Cosmos Business Systems σε

Υλοποίηση

συνεργασία με την HPE, διοργάνωσε με
μεγάλη επιτυχία, την παρουσίαση «WIFI
Aruba Networking» την Τρίτη 26 Ιουνίου
στο ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετανία, στην
Αθήνα, με αφορμή την ανακοίνωση
ενίσχυσης των δήμων μέσω του
Ευρωπαϊκού προγράμματος WIFI4EU, που
πρόκειται να χρηματοδοτήσει τους Δήμους
όλης της χώρας για ανάπτυξη και
εκσυγχρονισμό της περιοχής τους σε θέματα
ασύρματης διαδικτυακής πρόσβασης.
Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν
εκπρόσωποι από 22 Δήμους της
και υπήρξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον από τους
συμμετέχοντες τόσο για θέματα δικτυακών
λύσεων, όσο και για τις λύσεις για τις
«έξυπνες πόλεις» που διαθέτουν οι εταιρείες
και στοχεύουν την εξυπηρέτηση του πολίτη.

Ένα νέο σημαντικό δικτυακό έργο,
ολοκλήρωσε η Cosmos Business Systems

Η Cosmos Business Systems σε

Β. Ελλάδος, το οποίο αφορά την

συνεργασία με την εταιρεία Netbull

εγκατάσταση ασύρματων σημείων

παρέχουν τις

πρόσβασης στο Pinewood, American

απαραίτητες υπηρεσίες

International School, στην Θεσσαλονίκη.

συμμόρφωσης της εταιρείας σας με
τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας

Η λύση βασίστηκε σε εξοπλισμό Cisco

Δεδομένων (GDPR)

Meraki και περιλαμβάνει ασύρματα σημεία
πρόσβασης για όλο το campus της

Σας παρέχουμε:

σχολής, security εξοπλισμό για την



Ενημέρωση

προστασία του δικτύου καθώς και τον



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

απαραίτητο αριθμό μεταγωγέων για την
διασύνδεση μεταξύ τους.

Click for Cosmos video

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

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.

