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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ∆ευτέρα, 4 Απριλίου 2011 
 
∆ύο Νέες Υλοποιήσεις της Συνδροµητικής Λύσης BizeGate On Demand 
 
Στο πλαίσιο της δηµιουργίας προϋποθέσεων για αποτελεσµατικότερο τρόπο λειτουργίας, οι εταιρείες 
ΚΡΙΒΕΚ Α.Ε. ΚΡΕΑΤΟΣ και ΝΙΚΟΛΗΣ ΓΚΡΟΥΠ Α.Ε.Β.Ε. επέλεξαν την ολοκληρωµένη λύση φορητής 
παραγγελιοληψίας BizeGate On Demand της Regate A.E. – µε σταθερή µηνιαία συνδροµή ανά χρήστη, 
µέσα από το Microsoft S+S Incubation Center – προκειµένου να αυτοµατοποιήσουν τις εργασίες των 
πωλητών τους και να αποκτήσουν σηµαντικό πλεονέκτηµα έναντι του ανταγωνισµού τους. Η ΚΡΙΒΕΚ Α.Ε. 
ΚΡΕΑΤΟΣ είναι µια αµιγώς κρητική επιχείρηση µε αντικείµενο δραστηριότητας τις εισαγωγές, την 
επεξεργασία και την διάθεση νωπών και κατεψυγµένων κρεάτων, θαλασσινών και λαχανικών, µε σύγχρονες 
εγκαταστάσεις που πληρούν τις πιο αυστηρές Ελληνικές και Ευρωπαϊκές απαιτήσεις. Αντίστοιχα, η 
ΝΙΚΟΛΗΣ ΓΚΡΟΥΠ Α.Ε.Β.Ε. είναι µια από τις µεγαλύτερες ευρωπαϊκές εταιρείες που δραστηριοποιούνται 
στον κλάδο του σχεδιασµού και της παραγωγής των υλικών & αξεσουάρ µόδας, µε δύο µονάδες παραγωγής 
στην Ελλάδα και µια στην Άπω Ανατολή.  
 
Οι κυριότεροι λόγοι για τους οποίους οι προαναφερόµενες εταιρείες αποφάσισαν να εκσυγχρονίσουν την 
υποδοµή και τον τρόπο λειτουργίας των Τµηµάτων Πωλήσεών τους, αλλά και οι βασικότερες προσδοκίες 
τους, οι οποίες θα καλυφθούν µε την επιλογή του BizeGate On Demand, συµπεριλαµβάνουν την εύκολη 
δηµιουργία και άµεση εκτέλεση των παραγγελιών, µε δυνατότητες γρήγορης ανεύρεσης συµπληρωµατικών ή 
και υποκατάστατων κωδικών (up & cross selling), την πλήρη ενσωµάτωση της εµπορικής-πιστωτικής 
πολιτικής τους, την αύξηση της παραγωγικότητας των πωλητών χάριν των δυνατοτήτων on-line 
επιθεώρησης των Οµάδων Πωλήσεων, καθώς και τη βελτίωση της εισπρακτικότητας από τους πελάτες τους. 
 
Ειδικότερα, µε το BizeGate On Demand οι παραπάνω εταιρείες καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες όλων των 
πωλητών τους, µε δυνατότητες όπως φορητή παραγγελιοληψία, διαχείριση ατζέντας και δροµολογίων, 
καρτέλες πελατών και ευρετήρια παραγγελιών, υποστήριξη GPS, εισπράξεις-ταµείο, εξοδολόγιο, κ.ά. 
Επιπλέον, επισηµαίνεται ότι το BizeGate On Demand θα διασυνδεθεί µε την κεντρική βάση δεδοµένων του 
εµπορολογιστικού προγράµµατος κάθε εταιρείας, ώστε να επιτρέπεται η αυτόµατη µεταφορά δεδοµένων 
από και προς τις φορητές συσκευές των πωλητών, µέσω του υποσυστήµατος BizeConnect SaaS. 
 
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 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. 

 


