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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Τετάρτη, 5 Μαΐου 2010
Νέα υλοποίηση της συνδρομητικής λύσης BizeGate On Demand
BizeGate On Demand: Υλοποίηση της συνδροµητικής λύσης SFA στην εταιρεία PURATOS
Α.Ε.Β.Ε.
Η Regate A.E. εγκατέστησε το συνδρομητικό σύστημα αυτοματοποίησης πωλήσεων BizeGate On Demand στην
πολυεθνική εταιρεία PURATOS Α.Ε.Β.Ε. Πρόκειται για μια από τις ισχυρότερες εταιρείες στο χώρο της παραγωγής
και εμπορίας ειδών Α’ ύλης ζαχαροπλαστικής, με ενδεικτικό ετήσιο τζίρο μεγαλύτερο από 20 εκ. ευρώ ετησίως στην
ελληνική αγορά.
Η PURATOS Α.Ε.Β.Ε., έχοντας εμπειρία από παλαιότερη συνδρομητική λύση φορητής παραγγελιοληψίας, αναζήτησε
μια νέα σύγχρονη λύση, η οποία θα είναι συνδρομητική, εύκολη στη χρήση από την ομάδα πωλήσεών της και θα
διασυνδέεται πλήρως με το ERP BaaN της εταιρείας. Κατόπιν αξιολόγησης όλων των εναλλακτικών λύσεων στην
ελληνική αγορά, κατέληξε στο BizeGate On Demand Base II. Η ομάδα έργου της Regate συνεργάστηκε στενά με το
τμήμα μηχανογράφησης της PURATOS Α.Ε.Β.Ε. στο Βέλγιο και κάλυψε επιτυχώς όλες τις ανάγκες της εταιρείας,
συμπεριλαμβανομένης και της διασύνδεσης με το ERP, αποδεικνύοντας έτσι ότι η Regate στελεχώνεται από
έμπειρους συμβούλους, ικανούς να συνεργάζονται αποδοτικά με την εκάστοτε εταιρεία, ακόμα και όταν οι
αποστάσεις ξεπερνούν τα 3.000 χιλιόμετρα!
Η λύση BizeGate On Demand αυτή τη στιγμή αποτελεί το μόνο εγκατεστημένο σύστημα sales force automation
παγκοσμίως για την PURATOS A.E.B.E. και αυτό έγκειται στο γεγονός ότι η λύση BizeGate On Demand είναι πολύ
λειτουργική, γρήγορη και οικονομική, χωρίς έμμεσα ή κρυφά κόστη για την εταιρεία που το εφαρμόζει.
Ο εξοπλισμός που επιλέχθηκε για τους πωλητές της εταιρείας περιλαμβάνει φορητές συσκευές Samsung OMNIA II,
με Bluetooth και GPS.
Για περισσότερες πληροφορίες όπως demo του συστήματος, τιμολογιακή πολιτική και φωτογραφικό υλικό, μπορείτε
να επικοινωνείτε με το Γραφείο Τύπου της REGATE στο τηλέφωνο 210-25.83.170, 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.

