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Security Services
✓ GDPR Compliance and DPO
as a service
✓ Security Audit
✓ Vulnerability Assessment
✓ Penetration Test (Internal,
External)
✓ Security Training for students

Physical Security

ψηφιακό

μετασχηματισμό.
Read More

✓ Email Security (Antivirus,
Antispam)
✓ Firewalls in cooperation with
all major vendors
✓ Endpoint Security (Protection
for all devices)
✓ Data Loss Prevention & Data
Encryption as a bundle
✓ Authentication Software
✓ Secure Wireless Networks
✓ Web Application Firewalls
✓ Log collection and correlation
SIEM systems

Read More

✓ Access control – including
intercom systems, passes
and with remote
monitoring options
✓ E-registration systems
✓ Security lighting
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Microsoft Teams
Office 365

Το Microsoft Teams, μέρος του
Office 365, δίνει τη δυνατότητα σε
σένα και την ομάδα σου να
συνεργάζεστε
αποτελεσματικά,
ακόμη κι αν δεν βρίσκεστε στον ίδιο
χώρο.
Συνομιλία για τις ομάδες του σήμερα
Επικοινωνήστε με συνομιλίες με
μηνύματα και με συνεχείς συνομιλίες
και κρατήστε όλους τους χρήστες
ενημερωμένους.
Ηλεκτρονικές συσκέψεις
Από συσκέψεις ομάδας έως ζωντανή
ροή ή κλήση σε τηλεδιάσκεψη, το
Microsoft Teams είναι σχεδιασμένο
για όλες τις ανάγκες σας αναφορικά
με τις συσκέψεις.
Τηλεφωνικό σύστημα
Πραγματοποιήστε, λάβετε και
μεταφέρετε κλήσεις μέσω
τηλεφώνου, PC, Mac και κινητού
τηλεφώνου.
Επικοινωνία σε όλες τις συσκευές
Οι επιτυχημένες επικοινωνίες
απαιτούν τις σωστές συσκευές ήχου.
Το οικοσύστημα των συνεργατών
μας προσφέρει πιστοποιημένες
αξιόπιστες συσκευές.

Read More
Click for Video

Read More

Αθήνα
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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

