
  
  

 

  
   
  
  
 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Δυναμική αρχή για τη Cosmos  
με το πρώτο webinar που διοργανώνει με την HPE  

“Aruba Central & Wi-Fi 6” 

 
Αθήνα, 05/05/2020 

 
 Η Cosmos Business Systems διοργανώνει το πρώτο της webinar με την HPE “Aruba Central & 

Wi-Fi 6”, το οποίο θα διεξαχθεί στις 7 Μάϊου στις 12.00 μ.μ. μέσω της πλατφόρμας zoom και live 

streaming στο Facebook. Το webinar θα παρουσιάσουν αξιότιμα μέλη και από τις δύο εταιρείες, 

Ηλίας Ρίζος—Telecom Division Director-Cosmos Business Systems, Θανάσης Τσιλδερίκης—Aruba 

Systems Engineer-HPE, Βαρδής Βασιλαντωνάκης—Aruba Sales Specialist–HPE. 

Για εγγραφή στο webinar πατήστε εδώ. 

 Θα παρουσιαστούν νέες λύσεις και προϊόντα ασύρματης δικτύωσης με βάση το ασύρματο 

πρότυπο Wi-Fi 6, που ανοίγει το δρόμο για ένα πιο γρήγορο και αποδοτικότερο Wi-Fi, και η cloud 

πλατφόρμα Aruba Central για εύκολη και αποδοτική διαχείριση και παρακολούθηση του δικτύου, 

καθώς και τα πλεονεκτήματα που θα έχει η επιχείρηση σας μέσω της χρήση τους.  

  Καθώς το digital transformation θα εφαρμοστεί από όλες τις επιχειρήσεις πολύ πιο 

γρήγορα, λόγω της παρούσας κρίσης τους κορωνοϊού,  η HPE με τις Aruba Network λύσεις που 

παρέχει μπορεί να σταθεί δίπλα στις επιχειρήσεις με το καλύτερο δυνατό τρόπο. Με το Wi-Fi 6 

(802.11ax) της Aruba, τελευταία έκδοση του Wi-Fi, οι επιχειρήσεις θα έχουν αυξημένη ταχύτητα, 

χαμηλό latecny, βελτιωμένο συνολικό εύρος ζώνης και προηγμένη διαχείριση της κυκλοφορίας. 

 Η Cosmos Business Systems, έχοντας πάντα ως κεντρικό άξονα την επικοινωνία, 

αναπροσαρμόζεται μετατρέποντας τις εκδηλώσεις σε virtual events και εγκαινιάζει τη νέα 

επικοινωνιακή προσέγγισή των webinars για την ενημέρωση των πελατών της στις νέες 

τεχνολογίες. 

   

 

https://us02web.zoom.us/webinar/register/8615881691495/WN_pkpuMAaZSZyHwmd14v16PA


  
  

  

 

 

 
Σχετικά με την Cosmos Group 

 
Η Cosmos Group (Cosmos Business Systems AEBE, Cosmos Consulting AEBE , CBS IT Systems Cyprus (LTD) 

συγκαταλέγεται μεταξύ των κυριότερων επιχειρήσεων στον τομέα των ολοκληρωμένων λύσεων 

Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών της Ελληνικής και Κυπριακής αγοράς. 

Ο κύκλος εργασιών της το 2019 ανήλθε στα 32 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 συμπλήρωσε το 2018, 30 χρόνια λειτουργίας.  

Για περισσότερες πληροφορίες Cosmos Business Systems AEBE, Τμήμα Marketing και Επικοινωνίας, κα. Βίκυ 

Κρομμύδα, τηλ: 210 6492 800 ext. 926, fax: 210 6464 069, email: krommydav@cbs.gr και ηλεκτρονική 

διεύθυνση www.cbs.gr. 
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