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Σχετικά με τη REGATE: Η εταιρεία μας εξειδικεύεται από το 2004 στο σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την υποστήριξη ολοκληρωμένων 
λύσεων φορητής τεχνολογίας για επιχειρήσεις (Enterprise Mobility). 
 
Οι λύσεις μας βοηθούν τις ελληνικές επιχειρήσεις να αυξήσουν την παραγωγικότητα των εν κινήσει στελεχών τους, να μειώσουν το κόστος 
λειτουργίας τους και να βελτιώσουν την ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών τους, προσφέροντας ολοκληρωμένη και άμεση πρόσβαση 
στα εταιρικά δεδομένα από οπουδήποτε, μέσω φορητών συσκευών. 

 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: 5 Δεκεμβρίου 2022 
 
Regate Effective – SFA επιλέγει η PROVIL S.A. πραγματοποιώντας έως και 35% ανάπτυξη το 2022. 

 

H Regate, μέλος του Ομίλου SOFTONE, ολοκλήρωσε την εγκατάσταση του Regate Effective – SFA στην Provil. 

Η Provil , η ελληνική εταιρεία που για περισσότερα από 25 χρόνια έχει ταυτίσει το όνομα της στο χώρο των 
πρόσθετων βελτιωτικών υλών τροφίμων με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την εξέλιξη, επένδυσε στην 
εγκατάσταση του συστήματος Regate Effective SFA συμβάλλοντας στην ανάπτυξη έως και 35% στον τρέχων 
κύκλο εργασιών της. 

Με την υλοποίηση αυτή δόθηκε η δυνατότητα στην εμπορική διεύθυνση της Provil να αυτοματοποιήσει 
πλήρως όλες τις διαδικασίες του τμήματος πωλήσεων, προσφέροντας τόσο παραδοσιακές δυνατότητες 
φορητής παραγγελιοληψίας, όσο και σύγχρονες υπηρεσίες merchandising και mobile reporting. Με το 
Regate Effective SFA επιταχύνθηκαν όλες οι δραστηριότητες των πωλητών όπως οι επισκέψεις, οι 
παραγγελίες, οι καταχωρίσεις, οι καταγραφές και οι αναφορές. Μέσα από ένα ευέλικτο, φιλικό και 
επεκτάσιμο mobile σύστημα που εναρμονίστηκε πλήρως με τα υπόλοιπα συστήματα μηχανογράφησης της 
εταιρείας πραγματοποιήθηκε τόσο ποιοτική όσο και ποσοτική αύξηση της παραγωγικότητας και του 
αριθμού πωλήσεων. 

Για περισσότερες πληροφορίες όπως demo του συστήματος, τιμολογιακή πολιτική και φωτογραφικό υλικό 
µπορείτε να επικοινωνείτε µε το Γραφείο Τύπου της REGATE στο τηλέφωνο 215-55.17.050 ή στο e-mail: 
pr@regate.gr. Για πληροφορίες µέσω Internet για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της Regate επισκεφθείτε 
τη διεύθυνση: http://www.regate.gr.  
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