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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Δευτέρα, 4 Οκτωβρίου 2010 
 

BizeGate Reps: Νέα Έκδοση της φορητής εφαρμογής Ιατρικών Επισκεπτών 

 
Η Regate A.E. ανακοινώνει τη νέα έκδοση της εφαρμογής BizeGate Reps, που σκοπό της έχει την ολοκληρωμένη 

υποστήριξη των ιατρικών επισκεπτών. Στη νέα έκδοση, η οποία είναι πιστοποιημένη για χρήση στα Windows 7, 

υποστηρίζεται η ιατρική ενημέρωση στα φαρμακεία. Η ιατρική ενημέρωση φαρμακείων απευθύνεται, σε εταιρείες 

που έχουν σκευάσματα (π.χ. καλλυντικά, δερματολογικά και άλλα καταναλωτικά είδη), τα οποία συνταγογραφούνται 

και για τα οποία η ενημέρωση των φαρμακοποιών αποτελεί μέρος της καθημερινής τους εργασίας. 

Ο ιατρικός επισκέπτης μπορεί, να καταγράψει τη συνταγογραφία, που εξυπηρετεί το εκάστοτε φαρμακείο, τα 

ανταγωνιστικά είδη, τους ιατρούς της περιοχής, την αντιμετώπιση του φαρμακοποιού προς την εταιρεία, τις 

προωθητικές ενέργειες του φαρμακείου, και γενικότερα οποιαδήποτε πληροφορία κρίνεται σκόπιμη, από την 

εταιρεία, για τη σωστή παρακολούθηση των φαρμακείων. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε, να επικοινωνείτε, με το Γραφείο Τύπου της REGATE στο τηλέφωνο 210-

25.83.170, καθώς και στο pr@regate.gr.  
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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 το 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. 


