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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ∆ευτέρα, 8 Νοεµβρίου 2010 
 

On-Line Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα BizeGate από τη REGATE A.E. 

 
Η REGATE A.E. πραγματοποιεί σειρά εκπαιδεύσεων στο Δίκτυο Συνεργατών της για τα προϊόντα του συστήματος 

BizeGate και ειδικότερα, για την αυτοματοποίηση πωλήσεων BizeGate SFA, για την τιμολόγηση επί αυτοκινήτου 

BizeGate exVAN και για τη διαχείριση ιατρικών επισκεπτών BizeGate Reps.  

Οι on-line εκπαιδεύσεις αφορούν τόσο στα συνδρομητικά προϊόντα της πλατφόρμας BizeGate, που προσφέρονται on 

demand (Software-as-a_Service, SaaS), όσο και στις αντίστοιχες εκδόσεις τους, οι οποίες απευθύνονται αποκλειστικά 

και μόνο για εγκατάσταση στο χώρο του τελικού πελάτη (on-premise installation). 

Οι εκπαιδεύσεις αυτές, οι οποίες πραγματοποιούνται μέσω Live Meetings απευθύνονται, σε νέους συνεργάτες, σε 

όλη την επικράτεια, οι οποίοι ενδιαφέρονται να εμπλουτίσουν τη γκάμα των λύσεων που προσφέρουν στους πελάτες 

τους με νέα προϊόντα αιχμής, αλλά και στο υπάρχον δίκτυο συνεργατών, το οποίο θα επωφεληθεί με την 

παρουσίαση των νέων εκδόσεων του BizeGate, σε φορητές συσκευές παλάμης και σε netbooks/laptops. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε, να επικοινωνείτε, με το Γραφείο Τύπου της REGATE στο τηλέφωνο 210-

25.83.170 καθώς και στο pr@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. 


