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Δυο Σημαντικές Πιστοποιήσεις για τη REGATE A.E.
Η Regate A.E. στα πλαίσια των συνεργιών της, με τις εταιρείες του Ομίλου Επιχειρήσεων Θεοδώρου
πρόσφατα έλαβε δυο νέες πιστοποιήσεις. Συγκεκριμένα, η REGATE είναι πλέον Silver Independent
Software Vendor (ISV) της Microsoft, με πιστοποιημένο προϊόν την ολοκληρωμένη λύση BizeGate, που
καλύπτει τους κλάδους αυτοματοποίησης πωλήσεων (SFA), φορητής τιμολόγησης (EXVAN) και κάλυψης
αναγκών ιατρικών επισκεπτών (Mobile Reps CRM).
Επιπρόσθετα, η REGATE έλαβε την πιστοποίηση Zebra ISV Partner καθιστώντας την έτσι, τη πρώτη
εταιρεία στην ελληνική αγορά, που πιστοποιείται στην υλοποίηση εφαρμογών, για τους φορητούς
θερμικούς εκτυπωτές της εισηγμένης στο αμερικάνικο χρηματιστήριο ZEBRA Technologies Corporation. Η
διάκριση αυτή επιτρέπει στη REGATE, να έχει πρόσβαση σε πόρους, για την υλοποίηση κάθετων
εφαρμογών στο βιομηχανικό και εμπορικό κλάδο, όπως για παράδειγμα το BizeGate Field Service, για την
κάλυψη αναγκών των τεχνικών εταιρειών (παροχή υπηρεσιών και φορητή τιμολόγηση ανταλλακτικών),
καθώς και λύσεις ηλεκτρονικών φορητών εισπράξεων (π.χ. ασφαλιστικές εταιρείες).

------------------------------------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 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.

