Μόνο με 44€ / year
Endpoint Protection Cloud

Web Security Service

Email Security.cloud

Advanced Endpoint Security
•

•

•

•

Proven threat protection for
all users' devices in a single
solution
Blocks threats using the same
advanced multi-layered
technologies used by
Symantec's enterprise
customers
Built-in device management
enforces device security and
network access control

Endpoint Protection Cloud, Initial Cloud
Service Subscription with Support, 1 YR

•
•
•

•

Web/Cloud URL
Filtering and
Categorization
User Authorization
Privacy compliant SSL
Inspection
Content Analysis and
Malware Prevention
Optional Symantec
cloud-service
integrations

•
•
•
•

•

Cloud Security Platform
Email Antivirus and
Email Antispam
Email Data Protection
Email Image Control
Policy Based Encryption
Essentials

Cloud Web Security & Email Security.cloud Safeguard Multi Cloud
Service, Bundle Initial Cloud Service Subscription with Support, 1 YR

Ολιστική προστασία των τερματικών του χρήστη, του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και της πρόσβασης στο διαδίκτυο με την
ασφάλεια της Symantec και τις υπηρεσίες της Cosmos Business Systems αποκλειστικά μέσω cloud services και χωρίς «κρυφά»
κόστη καθώς δεν απαιτείται εγκατάσταση και συντήρηση εσωτερικών υποδομών.
Η προσφορά συμπεριλαμβάνει 3 διαφορετικά προϊόντα σε ανταγωνιστική τιμή, προσφέροντας ολοκληρωμένη προστασία σε
τρεις βασικούς τομείς ασφάλειας: antimalware / web user access / mail security με κόστος 44€ / device annualy.
Επικοινωνήστε με έναν από τους εξειδικευμένους σύμβουλους της Cosmos Business Systems για να σας συμβουλεύσουν σχετικά με τα
προϊόντα, τα πλάνα και τον τρόπο αδειοδότησης, αλλά και να προτείνουν τη βέλτιστη λύση για τις σχεδιαστικές σας ανάγκες.

Περισσότερες πληροφορίες στο link: Endpoint Security Solutions
Αλέξανδρος Κορνιωτάκης
(Sales & Business Development Manager)

korniotakisa@cbs.gr
Τηλ. 210 6492800

Άρης Χατζηπαπάς
(Security Services Manager)
hatjipapasa@cbs.gr
Fax: 210 6464069

www.cbs.gr

Σχετικά με την Cosmos Business Systems
Η Cosmos Business Systems (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,
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 & 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.

