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2 Το …Cloud παντού 

Κάνοντας μια αναζήτηση του όρου “Cloud”…  

…στις 5 πρώτες σελίδες 

αποτελεσμάτων, δεν 

εμφανίζεται 

μετεωρολογικό η άλλο 

θέμα, παρά μόνο σε 

σχέση με το Cloud  

Computing. 



 Cloud Expectation Slope 
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We are here! 



Οι ρόλοι στην αγορά των Cloud Services 4 

Integrator 

Vendor Reseller 

Aggregator 

Broker 

Distributor 



Τα χαρακτηριστικά του Cloud enabler 

 Ασφάλεια και αξιοπιστία 

 Business Continuity / Disaster recovery 

 Customer care 

 End to End Λύση 

 Προσανατολισμός στον τομέα των υπηρεσιών 

 Ευκολία αυτοματοποιημένων διαδικασιών αγοράς 

και τιμολόγησης 

 Σύμβουλος για το ποια λύση ταιριάζει στην 

επιχείρηση μου 
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COSMOTE Business Storage 6 

H COSMOTE προσφέρει ένα σημαντικό proposition στον τομέα του ΙΤ  

και σε συνδυασμό με την ισχυρή θέση στον τομέα των τηλεπικοινωνιών 

καλύπτει end to end της ανάγκες κάθε επιχείρησης. 
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COSMOTE Business IT Solutions 9 

H COSMOTE προσφέρει ένα σημαντικό proposition στον τομέα του ΙΤ  

και σε συνδυασμό με την ισχυρή θέση στον τομέα των τηλεπικοινωνιών 

καλύπτει end to end της ανάγκες κάθε επιχείρησης. 



Γιατί COSMOTE Business Cloud Services 

 One stop shop : υπηρεσίες Φωνής, Ευρυζωνικότητας, Δικτύωσης και ΙΤ. 

 Άμεση χρήση της υπηρεσίας αμέσως μετά την online αγορά της. 

 Υψηλή ασφάλεια και αξιοπιστία. 

 Μηνιαία χρέωση μέσω του λογαριασμού  

σταθερής COSMOTE. 

 Αυτόματες ενημερώσεις λογισμικού χωρίς  

καμία επιπλέον χρέωση. 

 99,9% εγγυημένη μηνιαία διαθεσιμότητα. 

 Υποδομή /  Datacenter OTE  

 Πιστοποιημένο DC με Tier III  

 Υψηλή Διαθεσιμότητα (Availability)  

 Αξιοπιστία (Reliability) 

 Απόδοση (Performance) 
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Portfolio Business Cloud υπηρεσιών 11 

For 

Doctors 

Horizontals 

For 

Accountants 

& Payroll 

Dpt. 

For 

Lawyers 



COSMOTE Business Cloud Servers  12 

 Ιδιόκτητες υποδομές (Data Center) εντός Ελλάδος. Σύγχρονες και άρτια εξοπλισμένες που  

διακρίνονται για την ασφάλεια και την αξιοπιστία τους.  

 Πλήρως παραμετροποιήσιμοι όσον αφόρα τα τεχνικά χαρακτηριστικά.  

 Κεντρικός απομακρυσμένος έλεγχος των servers μέσα από τα ολοκληρωμένα και ασφαλή 

συστήματα διαχείρισης (service portal). 

 Εγγυημένα επίπεδα παροχής υπηρεσιών (SLA) 99,9% και 24x7 Τεχνική Υποστήριξη. 

 Άμεσα διαθέσιμοι στον πελάτη σε λιγότερο της μισής ώρας από τη στιγμή της παραγγελία τους. 

 Ελευθερία επιλογής λειτουργικού συστήματος μέσα από γκάμα επίλογων χωρίς επιπλέον 

χρέωση. 

 



COSMOTE Cloud Servers – Service portal 
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Οι βασικές λειτουργίες είναι: 

• Power ON 

• Power OFF 

• Restart 

 

• Configure (Network) 

• Disconnect (Network) 



Per Case… 
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Our Defenses 
Υψηλή ασφάλεια και αξιοπιστία 
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90% 

Percentage of world’s  

Tier 1 service providers  

who are Arbor customers 
107 

Number of 

countries with Arbor 

products deployed 

40 

Tbps 

Amount of global traffic 

monitored by the ATLAS 

security intelligence initiative 

right now! 

#1 

Arbor market position in Carrier, 

Enterprise and Mobile DDoS 

equipment market segments –  

56% of total market  

 

Number of years Arbor has been 

delivering innovative security and 

network visibility technologies & 

products 

12 

$16B 

GAAP revenues [USD] of 

Danaher – Arbor’s parent 

company providing deep financial 

backing 

Arbor Networks Overview 



On an average day…. 

At any given moment, we inspect > 

400 Gbps of traffic 

Peaks exceed 700 Gbps 
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25 
We mitigate  

attacks /day  Gbps 

Largest attack 

4.6 
Gbps 

avg DDoS attack 
throughput 

5 85 
attacks /hour 

there are days when 

we respond to 

> than  

OTE Statistics for Greece - 2015 



OTE Group Security 19 

Secure 
Network 
and DC 

Managed 
Security 
Services 

Consulting 
Services & 
Solutions 



Cloud Enabler 20 

Integrator 

Vendor Reseller 

Aggregator 

Broker 

Distributor 



Ευχαριστώ! 
 
Μπείτε τώρα στο: 
https://businessmarketplace.cosmote.gr  

 


