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Εκδήλωση για Λύσεις  "Disaster Recovery Site"  
από την  Cosmos Business Systems,σε συνεργασία με την  Dell &  Microsoft 

 
 

Αθήνα, 25/10/2012 

 
   
 Με μεγάλη επιτυχία διοργάνωσε η Cosmos Business Systems σε συνεργασία με την Dell & την Microsoft την 

εκδήλωση «Disaster Recovery Site” στα νέα γραφεία της , στην Μεταμόρφωση την Τετάρτη 24 Οκτωβρίου.  

 

Στα πλαίσια της εκδήλωσης,  παρουσιάστηκαν λύσεις για μια απομακρυσμένη υποδομή ανάκαμψης από 

καταστροφή (Disaster Recovery Site) βασισμένη σε τεχνολογίες Dell αλλά και Microsoft Windows Server 2012. 

 

Η απρόσκοπτη λειτουργία μιας επιχείρησης εξαρτάται σε κρίσιμο βαθμό από τα πληροφοριακά της συστήματα. Ο 

σχεδιασμός και η υλοποίηση ενός disaster recovery site αποτελούσε μέχρι πρόσφατα προνόμιο μόνο πολύ μεγάλων 

οργανισμών, ενώ τώρα η Cosmos την κάνει προσιτή ακόμη και σε πολύ μικρές επιχειρήσεις. Οι προτάσεις της Cosmos 

περιλαμβάνουν επιπλέον  λύσεις βασισμένες στο νέο Cloud Center που ετοιμάζει στις εγκαταστάσεις της.    

 

Η εμπειρία της Cosmos Business Systems στον σχεδιασμό και το consulting  σε συνδυασμό με τις 

ολοκληρωμένες λύσεις εξοπλισμού και υπηρεσιών της Dell και την ισχύ των νέων λύσεων λογισμικού της Microsoft,  

μπορούν να διασφαλίσουν την επιχειρηματική συνέχεια , με έξυπνες λύσεις χαμηλού κόστους προς απόδοση και στην 

αιχμή της τεχνολογίας.  

    

 
 
 
Η Cosmos Business Systems AEBE, συγκαταλέγεται μεταξύ των κυριοτέρων επιχειρήσεων στον τομέα των 

ολοκληρωμένων λύσεων Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών της Ελληνικής αγοράς. 
 
 
 Ο κύκλος εργασιών της το 2011 ανήλθε στα 17,1 εκ € και απευθύνεται σε μεγάλες και μεσαίες επιχειρήσεις του 

Ιδιωτικού τομέα και των Τραπεζών, καθώς και σε φορείς του Δημοσίου και των ΔΕΚΟ.  
 
 
Η Cosmos Business Systems συμπληρώνει το 2012, 25 χρόνια λειτουργίας.  
 
 
Για περισσότερες πληροφορίες Cosmos Business Systems AEBE, Τμήμα Marketing και Επικοινωνίας, κα Κατερίνα Γεωργίου, 

τηλ.: 210 6492 800, fax: 210 6464 069, email: cosmos@cbs.gr και ηλεκτρονική διεύθυνση www.cbs.gr .  
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