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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Τετάρτη, 21 Οκτωβρίου 2009 
 

Νέες δυνατότητες για το σύστημα αυτοματοποίησης πωλήσεων BizeGate 

BizeGate: Εμπλουτισμένη λειτουργικότητα του συστήματος φορητής 

παραγγελιοληψίας & απομακρυσμένης τιμολόγησης BizeGate από τη REGATE 
 
 
Η REGATE A.E. ανακοινώνει τη νέα έκδοση του ολοκληρωμένου συστήματος αυτοματοποίησης πωλήσεων 

BizeGate. Πρόκειται για την πλέον προηγμένη λύση φορητής παραγγελιοληψίας και απομακρυσμένης τιμολόγησης 

που απευθύνεται στα εν κινήσει στελέχη κάθε επιχείρησης στους κλάδους του εμπορίου, της βιομηχανίας και της 

παροχής υπηρεσιών. 

 

Το BizeGate αναβαθμίστηκε τεχνικά και λειτουργικά ώστε να μπορεί να καλύψει με μοναδικό τρόπο τις λειτουργικές 

και πληροφοριακές ανάγκες των mobile χρηστών (π.χ. των πωλητών, των οδηγών οχημάτων που λειτουργούν με τη 

φιλοσοφία της τιμολόγησης επί αυτοκινήτου, των merchandisers, των ιατρικών επισκεπτών, των τιμοληπτών και των 

υπευθύνων ερευνών αγοράς), μέσα από ένα εύχρηστο και ταχύτατο “φορητό” περιβάλλον.  

 

Μεταξύ των σημαντικότερων νέων δυνατοτήτων του BizeGate που είναι πλέον διαθέσιμες στους πελάτες μας, 

αξίζουν να σημειωθούν τα εξής: υποστήριξη GPS, διαχείριση δρομολογίων και ατζέντας επισκέψεων πωλητών σε 

συνδυασμό με γεωδεδομένα, προβολή χαρτών με απεικόνιση δρομολογίων πωλητών και στιγμάτων πελατολογίου, 

καθώς και μια σημαντικά εμπλουτισμένη λίστα αναφορών στο υποσύστημα BizeGate Reporting & Statistics.  

 

Επιπλέον, το διαχειριστικό interface της εφαρμογής έχει τροποποιηθεί σε τέτοιο βαθμό, ώστε το δίκτυο των 

συνεργατών μας να μπορεί να παραμετροποιεί και να προσαρμόζει το σύστημα στις ανάγκες του εκάστοτε πελάτη, 

με τρόπο ταχύτατο και αποτελεσματικό.  

 

Τα παραπάνω πλεονεκτήματα έχουν ήδη αναγνωρίσει εταιρείες όπως οι Johnson & Johnson Hellas A.E., Cosmos Lac 

A.E., Farmerco A.E., Θεανώ Εμπορική Α.Ε., Καμπανάος Α.Ε., Proximity ZZ A.E., West A.E., Actmedia A.E., Pfizer Hellas 

A.E., στις οποίες υπάρχει μεγάλος αριθμός mobile χρηστών που αξιοποιούν πλήρως παραγωγικά το BizeGate, ενώ 

μεταξύ των σημαντικότερων υλοποιήσεων που ολοκληρώθηκαν εντός του 3ου τριμήνου 2009, συγκαταλέγονται τα 

έργα των πρωτοπόρων εταιρειών στους κλάδους τους, όπως η Relkon A.E., KPML Cosmetics A.E.,  ΚΟΠΕΡ Α.Ε.  και 

άλλες.   

 

Για περισσότερες πληροφορίες όπως demo του συστήματος, τιμολογιακή πολιτική και φωτογραφικό υλικό, 

μπορείτε να επικοινωνείτε με το Γραφείο Τύπου της REGATE στο τηλέφωνο 217-700 5040, καθώς και στο 

info@regate.gr. 

 

------------------------------------- 

 

 
Σχετικά με τη REGATE: Η REGATE A.E. ιδρύθηκε το 2004 ως εταιρεία σχεδιασμού και ανάπτυξης ολοκληρωμένων λύσεων πληροφορικής. 

Εξειδικεύεται στον τομέα των φορητών λύσεων τεχνολογίας για επιχειρήσεις (Enterprise Mobility Solutions) και έχει ήδη καθιερωθεί ως ηγέτιδα 

εταιρεία πληροφορικής στον τομέα της, υποστηρίζοντας κάθε διαθέσιμη mobile πλατφόρμα. 

Το όραμα της REGATE είναι το να αποτελέσει τον απόλυτο συνεργάτη κάθε εταιρείας που επιδιώκει να εκμεταλλευτεί τα οφέλη που προκύπτουν 

από την υιοθέτηση της έννοιας του mobility και την ενσωμάτωσή της στο σύγχρονο επιχειρείν, με στόχο τη δημιουργία σημαντικής προστιθέμενης 

αξίας.  

Για το σκοπό αυτό, η εταιρεία είναι αφοσιωμένη στην υλοποίηση καινοτόμων ολοκληρωμένων λύσεων, προσεκτικά σχεδιασμένων, ώστε να 

αντιμετωπίζουν τις ιδιαιτερότητες του υφιστάμενου τρόπου λειτουργίας κάθε επιχείρησης και αρκετά ευέλικτων, ώστε να μπορούν άμεσα να 

προσαρμοστούν για να καλύψουν νέες λειτουργικές και πληροφορικές απαιτήσεις, στοιχεία  που θα οδηγήσουν στην αύξηση της κερδοφορίας και 

στη βέλτιστη εξυπηρέτηση των πελατών τους. 


