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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ∆ευτέρα, 11 Απριλίου 2011 
 
Νέα υλοποίηση της ολοκληρωµένης λύσης BizeGate 

BizeGate: Εγκατάσταση ολοκληρωµένης λύσης αυτοµατοποίησης 
πωλήσεων στην εταιρεία ΣΤ. ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.  
 
Η Regate A.E. εγκατέστησε επιτυχώς την ολοκληρωµένη λύση αυτοµατοποίησης πωλήσεων BizeGate SFA 
στην εταιρεία ΣΤ. ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. Με έτος ιδρύσεως το 1998 διανύει ήδη τη δεύτερη δεκαετία 
λειτουργίας της, µε κύρια δραστηριότητα τη διανοµή Μπαταριών και Αναλώσιµων Ψηφιακής Τεχνολογίας, σε 
µαγαζιά χονδρικής και λιανικής πώλησης στην Νότια Ελλάδα. 
 
Συγκεκριµένα, το BizeGate SFA κάλυψε τις άµεσες λειτουργικές και πληροφοριακές ανάγκες, των εν κινήσει 
και αποµακρυσµένων στελεχών της εταιρείας και ειδικότερα των εξωτερικών πωλητών, merchandisers, 
τιµοληπτών και των υπεύθυνων διαχείρισης έργων καταγραφής τιµών ή ερευνών αγοράς, των υπευθύνων 
διαχείρισης των αποθηκών, των επιθεωρητών και διευθυντών πωλήσεων, καθώς και των πελατών, που 
επιθυµούν, να έχουν τη δυνατότητα ηλεκτρονικών συναλλαγών και δυναµικής πληροφόρησης, από την 
εταιρεία. Αναλυτικά το BizeGate έδωσε τη δυνατότητα, για ∆ιαχείριση Πελατών, Παραγγελιοληψία Πωλητή, 
Καταγραφές Ανταγωνισµού, Πολλαπλά Σενάρια Ερωτηµατολογίων, ∆ιαχείριση Στόχων Συνεργατών, Picking 
– Packing και Reporting & Statistics Standard και πολλές ακόµα εφαρµογές. 
 
Η εγκατάσταση πραγµατοποιήθηκε, σε cloud server περιβάλλον, µέσα από τις υποδοµές της REGATE και 
του Microsoft S+S Incubation Center, µε αποτέλεσµα η διαθεσιµότητα του συστήµατος, να ξεπερνάει το 
99,999%. Ταυτόχρονα οι φορητές συσκευές Symbol Motorola ES/400 προσφέρουν, σε χαµηλό κόστος, όλες 
τις δυνατότητες, που µπορεί, να χρειαστούν, σε ένα αποµακρυσµένο στέλεχος της εταιρείας, όπως 
φωτογράφιση του σηµείου, barcode scanning και full πληκτρολόγιο, για καταγραφή σχολίων. 
 
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.  
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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. 

 


