
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Η πρόταση της Cosmos Business Systems, Platinum Partner της Dell Technologies για 

προϊόντα με θωρακισμένη ασφάλεια των συστημάτων σας. 

Trusted devices 

Latitude 5400 

 

Εργαστείτε ταχύτερα, πιο έξυπνα και ασφαλέστερα 

με το νέο Latitude 5400. 

Παρέχει SafeID προστασία με έναν προαιρετικό 

αναγνώστη δακτυλικών αποτυπωμάτων και FIPS 

201 Smart Card Reader για γρήγορο έλεγχο 

ταυτότητας πολλαπλών παραγόντων. 

Optiplex 7060 Micro 

 

Απολαύστε μέγιστη παραγωγικότητα και 

προστασία με το νέο OptiPlex 7060 Micro. Τα Dell 

SafeBIOS και SafeData σας επιτρέπουν να 

εργάζεστε ελεύθερα και με ασφάλεια - ακόμη και 

όταν δημιουργείτε και αποθηκεύετε σε cloud. 

Monitors 

 

Αποκτήστε εξαιρετικό χρώμα με τη σειρά 

οθονών Dell UltraSharp με το PremierColor. 

 Οι οθόνες υπερσύγχρονης τεχνολογίας 

συμβάλλουν στη ρύθμιση του προτύπου για 

τους επαγγελματίες χρωμάτων. 

 



Trusted Data 

 

Data Domain DD3300 

 

 

 Integrated Data Protection Appliance 

DP4400 

 

 

Η ενσωματωμένη στοχευμένη συσκευή δημιουργίας αντιγράφων 

ασφαλείας σας δίνει κορυφαία δυνατότητα deduplication, 

κλιμάκωση και προστασία από την αποθήκευση έτοιμη για cloud 

με χαμηλότερο κόστος. 

  

Οικονομικά αποδοτική συσκευή προστασίας δεδομένων, 

προσαρμοσμένη στις ανάγκες των μεσαίων επιχειρήσεων - με το 

χαμηλότερο κόστος για προστασία. 



 

 

 

 

 

Server Solutions 

 

 
 

Χτισμένο με κορυφαίες δυνατότητες 

ολοκλήρωσης, αυτοματοποίησης και 

ανάπτυξης, κάθε διακομιστής PowerEdge είναι 

κατασκευασμένος για να προστατεύει και να 

τροφοδοτεί ευρύ φάσμα εφαρμογών και 

φόρτων εργασίας με ευκολία. 

Storage Solutions  

 

 

Απλοποιήστε την αποθήκευση με προσιτές 

τιμές με τις συστοιχίες PowerVault ME4, 

ιδανικές για ενοποιημένη αποθήκευση σε 

επίπεδο πρωτοτύπου με λύσεις υβριδικών και 

all-flash. 

Hyperconverged Solutions 

 

Είτε επιταχύνετε τον εκσυγχρονισμό του 

κέντρου δεδομένων είτε αναπτύσσετε ένα 

υβριδικό σύννεφο, η VxRail προσφέρει μια 

εμπειρία στο χέρι που σας επιτρέπει να 

καινοτομείτε συνεχώς σε μια ασφαλή, 

σύγχρονη υποδομή 

 



 

 

 

 

Επικοινωνήστε με έναν εξειδικευμένο σύμβουλο της Cosmos Business Systems  

για να σας προτείνει τη βέλτιστη λύση ανάλογα με τις ανάγκες σας. 

  

Κος Φύτρος Στέλιος  

Private Sector Account Manager 

fytross@cbs.gr  

 

Τηλ: 210 6492800 

Fax:  210 6464069 

  

www.cbs.gr 

 

 

 

 

https://www.cbs.gr/
mailto:fytross@cbs.gr
http://www.cbs.gr/


 

 

 

 

Σχετικά με την Cosmos Business Systems 

Η Cosmos Business Systems AEBE, (ιδρ.1988), συγκαταλέγεται μεταξύ των κυριότερων επιχειρήσεων στον τομέα των ολοκληρωμένων λύσεων Πληροφορικής, Λογισμικού και 

Τηλεπικοινωνιών της Ελληνικής αγοράς και απευθύνεται σε επιχειρήσεις του Ιδιωτικού τομέα και των Τραπεζών, καθώς και σε φορείς του Δημοσίου και των ΔΕΚΟ.  

H Cosmos Business Systems AEBE κατανέμει τις δραστηριότητες της σε τέσσερις μεγάλες επιχειρηματικές μονάδες (SBU’s) οι οποίες είναι: 

  

IT Infrastructure: Υποδομές πληροφορικής, Data Centers  (κατασκευή και εξοπλισμός), Severs, Storage, Λειτουργικά συστήματα (Operating software, Databases, IT Security), 

Printing & Large Format Printing ( Plotters ) καθώς και αναλώσιμα για το σύνολο των γνωστών κατασκευαστών καθώς και υπηρεσίες Managed Print Services (MPS) και leasing 

εκτυπωτικών συστημάτων. 

Software and Consulting: Η Cosmos υποστηρίζει επιχειρησιακές εφαρμογές όπως ERP, CRM, Business Intelligence (BI) και Share Point Portal. Παράλληλα παράγει κάθετες λύσεις 

για το Workflow (Power Office), ΒPM & Document Management και ηλεκτρονικών υπογραφών  (Archium), την Ναυτιλία (Sea Observer) και την Γεωχωρική διαχείριση Human 

Force (GMHF). Παράλληλα υποστηρίζει  λύσεις για τον τεχνικό κλάδο ως Autodesk Authorized Dealer (AAD) και GIS (Arc Info). 

Telecom & Physical Security: Σε συνεργασία με τις εταιρείες Cisco, Avaya, Hewlett Packard, Huawei και άλλες, η Cosmos προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις LAN’s, WAN’s, 

Routing, Switching, Network management, Internet, Intranets, IP τηλεφωνίας, μεταφοράς δεδομένων και εικόνας, καθώς και λύσεις ενοποιημένης διαχείρισης 

επικοινωνίας   (Unified  Communication). Επίσης υποστηρίζει λύσεις mobility. Παράλληλα ένα εξειδικευμένο τμήμα προσφέρει λύσεις φυσικής ασφάλειας, περιμετρικής 

επιτήρησης, ανίχνευσης εκρηκτικών, κάμερες υπερύθρων, συστήματα ασφαλούς επικοινωνίας και άλλα. 

Services: Το σύνολο των υπηρεσιών που απαιτούνται για την μελέτη, εγκατάσταση και απρόσκοπτη λειτουργία των προϊόντων που διαθέτει η εταιρεία, η τεχνική υποστήριξη 

και οι επισκευές, οι υπηρεσίες μελετών, υπηρεσίες εκπαίδευσης, υπηρεσίες προαγοράς ωρών τεχνικής υποστήριξης, συμβάσεις συντήρησης και συμβάσεις outsourcing και 

συμβόλαια Managed Services, hosting και Cloud Solutions. 

 

 

 



 

 

Click for Corporate Video 
 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=O9MzXW5QyHU


 

 

 

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.  

 

 

 

 

 

Αθήνα 

Π. Μπακογιάννη 44 

ΤΚ 144 52, 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 

www.cbs.gr 

Κύπρος 

CBS IT Systems Cyprus LTD 

Λεωφ. Κέννεντυ 81 

ΤΚ 1076 Λευκωσία, Κύπρος 

Τηλ: +357 22442101 

Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Σπύρος Κουρής 

email: kouriss@cbsit.com.cy 

www.cbsit.com.cy 
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