
 

 

                                                                                        “Let Our Experts Guide you” 

 

Η εκθετική αύξηση στοχευμένων επιθέσεων και ransomware τα τελευταία 

χρόνια έχει καταστήσει πιο έντονα αναγκαία την διασφάλιση του ΙΤ δικτύου 

από απειλές. Η τελική συσκευή του χρήστη έχει ανάγκη από πολλαπλά 

επίπεδα προστασίας πέρα από το απαρχαιωμένο “signature based” 

antivirus. Επιπρόσθετα, ο κανονισμός GDPR είναι για κάθε εταιρεία 

υποχρεωτική προτεραιότητα που γεννάει ανάγκες για κρυπτογράφηση 

δεδομένων, έρευνα απειλών (forensics), data loss prevention και 

advanced endpoint protection τεχνολογίες. 

 

Με τις αυξημένες απαιτήσεις για Security λόγω των επιθέσεων 4ης -5ης 

γενιάς (Gen-IV & Gen-V), απαιτείται η ενεργοποίηση των παρακάτω 

επιπέδων ασφάλειας (ΕΠΙΠΛΕΟΝ του basic Symantec antivirus προϊόντος): 

 

 EDR (Advanced Threat Protection) 

 Endpoint Application Control  

 Application Isolation  

 WSS Web Isolation (Web filtering) 

 Endpoint PGP Encryption  

 Endpoint DLP  

 Cloud Connect Defense (wi-fi secure vpn) 

 

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε επιλεκτικά τις παραπάνω δυνατότητες (στο Cloud 

ή on-premise) με αγορά της αντίστοιχης Symantec άδειας. 

 

Με εκτίμηση, 

 

Δημήτρης Σουρμελίδης 

Διευθυντής Πωλήσεων 

 

Επικοινωνήστε με έναν εξειδικευμένο 

σύμβουλο της Cosmos Business 

Systems για να αναλύσετε μαζί τις 

ανάγκες προστασίας του εξοπλισμού 

σας. 

  

Κος Άρης Χατζηπαπάς 

(Security Services Manager) 

hatjipapasa@cbs.gr  

  

  

Τηλ: 210 6492800 

Fax:  210 6464069 

  

www.cbs.gr 

 

 

Αναλυτική παρουσίαση των 

τεχνολογιών στο φυλλάδιο: Endpoint 

Security  
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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=JhqR9vuSUm4
https://www.youtube.com/watch?v=JhqR9vuSUm4

