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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Τετάρτη, 20 Ιανουαρίου 2010

BizeGate on Demand: Πολύ αισιόδοξες εκτιμήσεις για το 2010
Οι εκτιμήσεις της Regate είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικές για το νέο έτος, αναφορικά με τη σύναψη νέων συμβολαίων
αξιοποίησης της συνδρομητικής υπηρεσίας αυτοματοποίησης πωλήσεων BizeGate On Demand.
Ειδικότερα, η Regate μέσω του ραγδαία αναπτυσσόμενου μοντέλου διάθεσης λογισμικού SaaS (Software as a
Service), απευθύνεται πλέον σε όλες τις επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως μεγέθους και κλάδου δραστηριοποίησης,
προκειμένου να τους δώσει τη δυνατότητα αυτοματοποίησης των εργασιών των εν κινήσει στελεχών τους.
Το BizeGate On Demand παρέχεται έναντι ενός σταθερού μηνιαίου παγίου (από 24 € /μήνα ανά χρήστη) και σε 4
διαφορετικές εκδόσεις, σχεδιασμένες για να καλύψουν τις λειτουργικές και πληροφοριακές ανάγκες κάθε
επιχείρησης. Έτσι, κάθε εταιρεία μπορεί να είναι πλέον εντελώς απαλλαγμένη από ρίσκο, οικονομικούς ενδοιασμούς
ή άλλο εμπόδιο και να εκμεταλλεύεται τα οφέλη της αυτοματοποίησης πωλήσεων, με μεγάλη ευκολία,
ενεργοποιώντας μόνη της ανά πάσα στιγμή και για όσο διάστημα επιθυμεί τον αριθμό των ενεργών χρηστών (π.χ.
πωλητές, merchandisers).
Επισημαίνεται ότι το BizeGate On Demand αποτελεί τη μοναδική λύση αυτοματοποίησης πωλήσεων που παρέχεται
κατά αποκλειστικότητα μέσω του Microsoft Incubation Center (MIC) της Ελλάδας και της Νότιο-Ανατολικής Ευρώπης.
Έτσι, μέσα από το MIC, κάθε ενδιαφερόμενη επιχείρηση αποκτάει άμεση πρόσβαση σε πληθώρα εφαρμογών που
της επιτρέπει να καλύψει πλέον όλη τη γκάμα των μηχανογραφικών της αναγκών, με ιδιαίτερα χαμηλό κόστος.
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.
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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.

