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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ∆ευτέρα, 25 Ιουλίου 2011 
 

Ξεκινάει η Εµπορική ∆ιάθεση του BizeGate για Συσκευές Android! 
 
Την Πέµπτη 1 Σεπτεµβρίου 2011 θα ξεκινήσει η εµπορική διάθεση των νέων εκδόσεων των εφαρµογών 
BizeGate SFA (σύστηµα φορητής παραγγελιοληψίας & merchandising) και BizeGate Medical Reps 
(σύστηµα διαχείρισης ιατρικών επισκέψεων) για φορητές συσκευές µε λειτουργικό Android.  
 
Πιο συγκεκριµένα, ως πρωτοπόρος εταιρεία πληροφορικής στον κλάδο των φορητών επιχειρηµατικών 
εφαρµογών, η REGATE A.E. επένδυσε σηµαντικούς πόρους στην έρευνα και ανάπτυξη για την υποστήριξη 
του νέου δηµοφιλούς λειτουργικού Android. Η υλοποίηση έχει πραγµατοποιηθεί σε Java µε Android SDK, µε 
αποτέλεσµα οι νέες εκδόσεις του BizeGate να είναι «καθαρόαιµες» εφαρµογές (native applications) που 
κάνουν χρήση όλων των απαραίτητων λειτουργιών και δυνατοτήτων των συγκεκριµένων φορητών 
συσκευών.  
 
Με αυτήν την εξέλιξη, η REGATE είναι η µοναδική εταιρεία που προσφέρει πλέον ολοκληρωµένες λύσεις 
αυτοµατοποίησης εν κινήσει στελεχών σε απίστευτα οικονοµικές συσκευές τύπου smartphones ή tablets, τις 
οποίες µάλιστα οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να προµηθευτούν µε επιδότηση, µέσα από τις εταιρείες κινητής 
τηλεφωνίας, σε συνδυασµό µε συµβόλαια φωνής ή/και δεδοµένων.  
 
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 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. 


