Η Cosmos Business Systems ως Cisco Gold Partner
αποτελεί μία από τις πλέον καταξιωμένες επιχειρήσεις
στον τομέα της παροχής ολοκληρωμένων λύσεων
πληροφορικής και επικοινωνιών σε Ελλάδα και Κύπρο,
με μακρά εμπειρία σε πολύπλοκες και απαιτητικές
εγκαταστάσεις, σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα.

Small Business
Networking Solutions
Αναπτύξτε την επιχείρηση σας με τις προηγμένες δικτυακές
λύσεις της Cisco για να έχετε τους υπαλλήλους σας
παραγωγικούς & διασυνδεδεμένους συνεχώς.
Με απλή, ευέλικτη και ασφαλή υποδομή που δίνει την
δυνατότητα απομακρυσμένου ελέγχου του συστήματος.

Switches

Πιο ειδικά στον τομέα των δικτύων δεδομένων,
εφαρμογών IP τηλεφωνίας, contact center και collaboration, όσο και στον τομέα της ασφάλειας, διαθέτει
πιστοποιημένο προσωπικό μηχανικών και τμήματος
πωλήσεων σε τεχνολογικές εξειδικεύσεις όπως: “Cisco
Advanced Collaboration Architecture Specialization”, “Cisco Advanced Enterprise Networks
Architecture Specialization”, “Cisco Advanced
Security Architecture Specialization” & “Cisco
Customer Experience Specialization”. Επιπλέον
παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες στον σχεδιασμό, την
υλοποίηση και την υποστήριξη, καθώς και υπηρεσίες
managed services που συντελούν στην βέλτιστη
λειτουργία των ΙCT υποδομών της επιχείρησης.
Η Cosmos Business Systems, είναι ο τεχνολογικός
σύμβουλος και συνεργάτης για κάθε επιχείρηση
και οργανισμό, στην μετάβασή του στον ψηφιακό
μετασχηματισμό!

Ολοκληρωμένες λύσεις για ασφαλή και βιώσιμη υβριδική
εργασία. Ολοκληρώστε όλες τις εργασίες πιο γρήγορα,
πιο έξυπνα και με μεγαλύτερη ασφάλεια με το switch που
σας ταιριάζει. Γεφυρώστε το χάσμα ανάμεσα σε αυτό που
χρειάζεται η επιχείρησή σας και σε αυτό που προσφέρει το
δίκτυό σας. Μείνετε μπροστά από τις απειλές ακόμη και όταν
εξελίσσονται, με ενσωματωμένες λειτουργίες ασφαλείας και
προληπτικές λειτουργίες.

Routers
Δημιουργήστε ένα έξυπνο δίκτυο με ενσωματωμένη
ασφάλεια και με προηγμένα αναλυτικά στοιχεία. Ενισχύστε
την ασφάλεια από το WAN στο Cloud, με αξιόπιστο έλεγχο
ταυτότητας, ισχυρή κρυπτογράφηση και λογική κατάτμηση
(segmentation). Αναπτύξτε ολοκληρωμένες υπηρεσίες
δικτύου κατ’ απαίτηση οπουδήποτε και οποτεδήποτε.
Αναπτύξτε εύκολα λύσεις SD-WAN και ασφάλειας (SASE),
διατηρώντας παράλληλα τις ίδιες πολιτικές σε αλυσίδες
υποκαταστημάτων και απομακρυσμένους χρήστες.

Wireless Access Points
Αναπτύξτε ένα ασύρματο δίκτυο που λειτουργεί αξιόπιστα
με ταχύτητα και ασφάλεια. Λάβετε πληροφορίες σε
πραγματικό χρόνο για να βελτιστοποιήσετε το ασύρματο
δίκτυό σας και να ενισχύσετε την αποδοτικότητα του
αξιοποιώντας τις ενσωματωμένες εφαρμογές τεχνητής
νοημοσύνης (ΑΙ) και μηχανικής μάθησης (Machine learning). Απολαύστε απρόσκοπτη συνδεσιμότητα Wi-Fi 6/6E και
διασυνδεσιμότητα και διαχείριση IoT συσκευών.

Small Business
Security Solutions
Η ασφάλεια είναι προτεραιότητα για την προστασία της
επιχείρησής σας, των πελατών και των εργαζομένων σας.
Προστατέψτε την επιχείρηση σας εφαρμόζοντας ένα απλό
και ισχυρό πρωτόκολλο ασφαλείας που σας επιτρέπει
την αναγνώριση των κινδύνων γρήγορα και εύκολα
μειώνοντας το ρίσκο.

Firewalls
Πρόβλεψη, δράση και απλοποίηση μέσω του Cisco Secure
Firewall portfolio. Η απομακρυσμένη εργασία εκτίθεται σε
περισσότερους κινδύνους κυβερνοασφάλειας και πρέπει
να θωρακιστεί μέσω εφαρμογών Firewall. Το Cisco Secure
Firewall portfolio σάς βοηθά να σχεδιάζετε, να ιεραρχείτε,
να κλείνετε κενά και να ανακάμπτετε από την οποιαδήποτε
επίθεση πιο δυνατοί. Ενοποιήστε την πολιτική σε όλο το
περιβάλλον σας και δώστε προτεραιότητα σε ό,τι είναι
σημαντικό.

Endpoints and VPNs
Η ταχύτητα έχει μεγάλη σημασία όταν πρόκειται για
την ασφάλεια σε επίπεδο συσκευής (Endpoint security).
Εντοπίστε, ανταποκριθείτε και ανακάμψτε από επιθέσεις
με τις λύσεις μας στο Cloud και μειώστε τους χρόνους
αποκατάστασης έως και 85%. Αντιμετωπίστε τις απειλές
με ενσωματωμένη ή πλήρως διαχειριζόμενη λύση EDR και
ενσωματωμένη διαχείριση ευπάθειας βάσει κινδύνου από
την Kenna Security.

Small Business
Collaboration Solutions
Προσφέρετε στους εργαζομένους σας ισχυρές και έξυπνες
λύσεις collaboration, και εφοδιάστε τους με τις κατάλληλες
συσκευές. Ανεξάρτητα από την τοποθεσία εργασίας
των υπαλλήλων, οι οργανισμοί αναζητούν μεγαλύτερη
δέσμευση και παράλληλα την βέλτιση και απρόσκοπτη
εξυπηρέτηση των πελατών που θα αποφέρει μεγαλύτερη
παραγωγικότητα, θα αυξήσει την ικανοποίηση και θα φέρει
το μέγιστο αποτέλεσμα.

Unified Communication
Ενοποιημένες υπηρεσίες φωνής, data & mobile apps
Επιλέξτε μια από τις παρακάτω λύσεις:
•
•
•
•

The all new Webex
Cisco Unified Communications Manager
Cloud Calling
Cisco Business Edition

Contact Centers
•
•
•
•

Webex Contact Center
Webex Contact Center Enterprise
Cisco Unified Contact Center Express
Cisco Unified Contact Center Enterprise

Phone Systems
Λύσεις για αίθουσες συσκέψεων, με βίντεο υψηλής
ευκρίνειας (HD), κοινή χρήση περιεχομένου, ηλεκτρονικό
πίνακα γραφής και αυτόματη διασύνδεση με προσωπικές
φορητές συσκευές σε χώρους όπως γραφεία, και αίθουσες
συσκέψεων. Οι χρήστες είναι πάντα συνδεδεμένοι με την
ομάδα εργασίας, με τον οργανισμό και τους πελάτες είτε
μέσω τερματικών στην εταιρεία, στο γραφείο, στο σπίτι,
την απομακρυσμένη πρόσβαση, τα κινητά, εφαρμογές
cloud ή άλλα εργαλεία επικοινωνίας.

Cisco Customer
Experience services
Αναζητήστε τα βέλτιστα επιχειρηματικά αποτελέσματα
με την υποστήριξη των υπηρεσιών της Cisco από την
εξειδικευμένη ομάδα της Cosmos Business Systems
•
•
•
•
•
•
•

Packaged services
Advisory services
Solution support
Solution consulting
Hardware support
Adoption services
Software support

“We work with real
customers to solve real
challenges.“

•
•
•
•

Webex Meetings
Webex Support
Webex Events
Meeting Server

Collaboration Endpoints
Συσκευές επικοινωνίας εξαιρετικά υψηλής ποιότητας
•
•
•
•

Business IP Phones
Headsets
Huddle spaces
Webex Rooms
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210 6492800
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