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BizeGate: Εγκατάσταση Ολοκληρωµένης λύσης Αυτοµατοποίησης
Πωλήσεων στην ALPHA ∆ΙΑΝΟΜΕΣ Α.Ε. (Όµιλος Μούχαλη)
Η Regate A.E. εγκατέστησε επιτυχώς την ολοκληρωµένη λύση αυτοµατοποίησης πωλήσεων BizeGate στην
εταιρεία ALPHA ∆ΙΑΝΟΜΕΣ Α.Ε. Η ALPHA ∆ΙΑΝΟΜΕΣ Α.Ε. είναι µέλος του Οµίλου Μούχαλη και
δραστηριοποιείται στην αγορά της Μικρής Λιανικής. Με κύκλο εργασιών €21,5 εκ. και πελατολόγιο πάνω
από 5.000 σηµεία Μικρής Λιανικής, κατέχει ηγετική θέση στη συγκεκριµένη αγορά. Επίσης, µε εξειδικευµένο
ανθρώπινο δυναµικό 90 ατόµων, στόλο 25 αυτοκινήτων διανοµής, ολοκληρωµένη γκάµα προϊόντων και
συνεχή ανάπτυξη & εγκατάσταση ολοκληρωµένων πληροφοριακών συστηµάτων, η εταιρεία ανταποκρίνεται
επιτυχώς στις ολοένα αυξανόµενες απαιτήσεις των πελατών της, αλλά και του ευρύτερου περιβάλλοντος
που δραστηριοποιείται.
Με την εγκατάσταση του συστήµατος BizeGate πλέον προσφέρεται στους πωλητές της εταιρείας πλούσια
λειτουργικότητα φορητής παραγγελιοληψίας και merchandising, µε αυτοµατισµούς και άλλες δυνατότητες
που εξασφαλίζουν καθηµερινά αυξηµένη παραγωγικότητα. Επιπλέον το σύστηµα υποστηρίζει
αποτελεσµατικά τη διαδικασία επιθεώρησης σε πραγµατικό χρόνο των οµάδων πωλήσεων της εταιρείας,
µέσω ενός ειδικού interface που διατίθεται στους supervisors και επικεφαλής πωλήσεων. Τέλος, όλοι οι
χρήστες του συστήµατος έχουν πρόσβαση σε µια σειρά από στατιστικά και άλλες αναφορές πωλήσεων που
προσφέρουν τη δυνατότητα αποτελεσµατικής διαχείρισης του πλάνου πωλήσεων.
Για τον εξοπλισµό των πωλητών, η ∆ιοίκηση της ALPHA ∆ΙΑΝΟΜΕΣ Α.Ε. επέλεξε φορητές συσκευές
Symbol Motorola ES400, ενώ το BizeGate διασυνδέθηκε µε το ERP της εταιρείας, για την αµφίδροµη
επικοινωνία και ενηµέρωση των αποµακρυσµένων στελεχών της εταιρείας.
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.

