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BizeGate: Βίνηεο mobile εθαρμογής Field Service ζηη Θεοδώροσ
Σηο www.field-service.gr , διαδικηςακό ηόπο ηηρ Regate AE για ηο θέμα ηηρ διασείπιζηρ
ηηρ ηεσνικήρ ςποζηήπιξηρ ζηο πεδίο, μποπούν οι ενδιαθεπόμενοι να δοςν βίνηεο με ηην
ςλοποίηζη ζσεηικήρ εθαπμογήρ ζηη Θεοδώροσ Ασηομαηιζμοί ΑΒΔΤΔ. Σηο βίνηεο, ηα
ζηελέση ηηρ Θεοδώπος εξηγούν πωρ η εηαιπεία οπγάνωζε καλύηεπα ηο Τμήμα Service
βεληιώνονηαρ ηην after-sales εξςπηπέηηζη ηων πελαηών, μέζα από ηην ολοκληπωμένη
λύζη BizeGate Field Service πος ςλοποιήθηκε από ηη Regate AE.
Το BizeGate Field Service, απεςθύνεηαι ζε κάθε επισείπηζη πος επιθςμεί να εξοπλίζει
ηοςρ ηεσνικούρ ηηρ με ηα καηάλληλα μέζα για ηην παποσή ςπηπεζιών ηεσνικήρ
ςποζηήπιξηρ ζηο σώπο ηος πελάηη (service-on-site). Το BizeGate Field Service αποηελεί
ηην πλέον ολοκληπωμένη λύζη ηηρ αγοπάρ πος μποπεί να εγκαηαζηαθεί πολύ εύκολα ζε
οποιαδήποηε επισείπηζη αποθαζίζει να μησανοπγανώζει ηοςρ ηεσνικούρ ηηρ, είηε
ππόκειηαι για απλή παποσή ςπηπεζιών (π.σ. ζςνηήπηζη εξοπλιζμού, καηαγπαθέρ
μεηπηηών, ζύνδεζη-αποζύνδεζη από δίκηςο, κ.η.λ.), είηε ππόκειηαι για πιο εξειδικεςμένη
ηεσνική ςποζηήπιξη πος πεπιλαμβάνει και ηην εγκαηάζηαζη ανηαλλακηικών και
αναλωζίμων (με θοπηηή ηιμολόγηζη).
Για πεπιζζόηεπερ πληποθοπίερ όπωρ demo ηος ζςζηήμαηορ, ηιμολογιακή πολιηική και
θωηογπαθικό ςλικό μποπείηε να επικοινωνείηε με ηο Γπαθείο Τύπος ηηρ REGATE ζηο
ηηλέθωνο 210-66.90.970 ή ζηο e-mail: sales@regate.gr. Για πληποθοπίερ μέζω internet
για ηα πποϊόνηα και ηιρ ςπηπεζίερ ηηρ Regate επιζκεθθείηε ηη διεύθςνζη:
http://www.regate.gr.
------------------------------------Σχετικά με τη REGATE: Η εταιρεία μασ εξειδικεφεται από το 2004 ςτο ςχεδιαςμό, την ανάπτυξη και την υποςτήριξη ολοκληρωμζνων λφςεων
φορητήσ τεχνολογίασ για επιχειρήςεισ (Enterprise Mobility).
Οι λφςεισ μασ βοηθοφν τισ ελληνικζσ επιχειρήςεισ να αυξήςουν την παραγωγικότητα των εν κινήςει ςτελεχών τουσ, να μειώςουν το κόςτοσ
λειτουργίασ τουσ και να βελτιώςουν την ποιότητα εξυπηρζτηςησ των πελατών τουσ, προςφζροντασ ολοκληρωμζνη και άμεςη πρόςβαςη ςτα
εταιρικά δεδομζνα από οπουδήποτε, μζςω φορητών ςυςκευών.

