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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ∆ευτέρα, 21 Νοεµβρίου 2011 
 

BizeGate: Εγκατάσταση Ολοκληρωµένης Λύσης Αυτοµατοποίησης 
Πωλήσεων στη VECHRO Α.Ε. 
Η Regate A.E. ανέλαβε την εγκατάσταση της ολοκληρωµένης λύσης αυτοµατοποίησης 
πωλήσεων BizeGate Sales Force Automation στη βιοµηχανία χρωµάτων VECHRO A.E. 
Η VECHRO δραστηριοποιείται 60 χρόνια στην ελληνική αγορά οικοδοµικών χρωµάτων 
κατέχοντας εξέχουσα θέση. Σήµερα, η VECHRO είναι η 1η σε πωλήσεις πιστοποιηµένων 
Οικολογικών Χρωµάτων στην Ελληνική αγορά, καθώς και µια από τις πέντε πρώτες 
εταιρείες στην Ευρώπη µε τα περισσότερα πιστοποιηµένα προϊόντα µε το ευρωπαϊκό 
οικολογικό σήµα, ενώ το όνοµά της είναι συνώνυµο µε του συνδυασµού «ΚΟΡΥΦΑΙΑ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑ – ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ». 
 
Το BizeGate θα διασυνδεθεί αµφίδροµα µε το ERP του πελάτη, ενώ η client εφαρµογή θα 
εγκατασταθεί σε βιοµηχανικού τύπου PDAs µε λειτουργικό Windows Mobile, όπως το 
Motorola ES400 και Motorola MC65 που παρέχουν δυνατότητες 3G/GPRS. Οι εν λόγω 
συσκευές θα είναι το εργαλείο λειτουργίας του κάθε πωλητή, µέσα από το οποίο θα έχει 
δυνατότητες όπως εντατική φορητή παραγγελιοληψία, υποστήριξη barcodes, υποστήριξη 
καταγραφής στίγµατος µέσω GPS, διαχείριση πελατών, οικονοµικές καρτέλες πελατών - 
ευρετήρια παραγγελιών/παραστατικών, εισπράξεις και ταµείο πωλητή, καθώς και 
διαχείριση ηµερήσιου προγράµµατος επισκέψεων. 
 
Τα οφέλη που θα έχει η εταιρία µε την υιοθέτηση του BizeGate είναι σηµαντικά. Η 
παραγωγικότητα των πωλητών αναµένεται να αυξηθεί σηµαντικά, τόσο επειδή θα 
µπορούν πλέον να έχουν στα χέρια τους όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για να 
διαχειριστούν αποτελεσµατικά το πελατολόγιό τους, χωρίς να απασχολούν επιπλέον 
πόρους της εταιρείας (π.χ. γραµµατεία πωλήσεων, λογιστήριο κ.τ.λ.), όσο και επειδή θα 
µπορούν να είναι σε on-line επικοινωνία µε τη βάση δεδοµένων του ERP τους, µέσω µιας 
απλής και οικονοµικής διαδικασίας εξ αποστάσεως συγχρονισµού που θα κρατάει λίγα  
µόνο δευτερόλεπτα!  
 
Για περισσότερες πληροφορίες όπως demo του συστήµατος, τιµολογιακή πολιτική και 
φωτογραφικό υλικό µπορείτε να επικοινωνείτε µε το Γραφείο Τύπου της REGATE στο 
τηλέφωνο 210-66.90.970 ή στο e-mail: sales@regate.gr. Για πληροφορίες µέσω internet 
για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της Regate επισκεφθείτε τη διεύθυνση: 
http://www.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 
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προσαρμοστούν για να καλύψουν νέες λειτουργικές και πληροφορικές απαιτήσεις,  στοιχεία που θα οδηγήσουν στην αύξηση της κερδοφορίας και 

στη βέλτιστη εξυπηρέτηση των πελατών τους. 


