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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Δευτέρα, 29 Μαρτίου 2010
Συμμετοχή της Regate στην εκδήλωση του Microsoft Incubation Center
Συµµετοχή της REGATE A.E. στην εκδήλωση µε τίτλο «Το Επόµενο Βήµα στο
Επιχειρηµατικό Λογισµικό – 100% On the Cloud”
H REGATE συμμετείχε με απόλυτη επιτυχία στην εκδήλωση που διοργάνωσε το Microsoft Incubation Center με τίτλο
«Το Επόμενο Βήμα στο Επιχειρηματικό Λογισμικό – 100% On the Cloud». Σκοπός της εκδήλωσης ήταν να
τεκμηριωθεί ότι ο καλύτερος τρόπος για την αντιμετώπιση της κρίσης είναι η υιοθέτηση καινοτόμων λύσεων
πληροφορικής που προσφέρονται βάσει του σύγχρονου μοντέλου διάθεσης λογισμικού «Software as a Service»
(λογισμικό ως Υπηρεσία). Στην εκδήλωση αυτή, η Regate – μέσω της ομιλίας του Εμπορικού της Διευθυντή, κ.
Μάριου Σίνα - είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει την αναγκαιότητα των λύσεων αυτοματοποίησης πωλήσεων για
κάθε επιχείρηση, καθώς και τα οφέλη που προσφέρει, σε αυτό το πλαίσιο, το ολοκληρωμένου σύστημα φορητής
παραγγελιοληψίας και merchandising BizeGate On Demand, το οποίο διατίθεται μέσα από το Microsoft Incubation
Center με σταθερό μηνιαίο κόστος ανά χρήστη.
Επιπλέον, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν το case study της υλοποίησης του BizeGate On
Demand στην εταιρεία SCA Hygiene Products A.E.B.E., μέσω της παρουσίασης που έκανε ο Διευθυντής Πωλήσεων
της εταιρείας, κ. Λεόνικος Μαυρογένης.
Στο τέλος της εκδήλωσης, πραγματοποιήθηκε cocktail, κατά τη διάρκεια του οποίου οι συμμετέχοντες είχαν τη
δυνατότητα να δουν demo της εφαρμογής και να εξετάσουν τον τρόπο με τον οποίο το BizeGate On Demand μπορεί
να ωφελήσει τη δική τους επιχείρηση.
Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε με το Γραφείο Τύπου της REGATE στο τηλέφωνο 21025.83.170, καθώς και στο pr@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.

