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Σχετικά με τη REGATE: Η εταιρεία μας εξειδικεύεται από το 2004 στο σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την υποστήριξη ολοκληρωμένων 
λύσεων φορητής τεχνολογίας για επιχειρήσεις (Enterprise Mobility). 
 
Οι λύσεις μας βοηθούν τις ελληνικές επιχειρήσεις να αυξήσουν την παραγωγικότητα των εν κινήσει στελεχών τους, να μειώσουν το 
κόστος λειτουργίας τους και να βελτιώσουν την ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών τους, προσφέροντας ολοκληρωμένη και άμεση 
πρόσβαση στα εταιρικά δεδομένα από οπουδήποτε, μέσω φορητών συσκευών. 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2015 
 

Regate: Νέα υλοποίηση λύσης στην Ηπειρωτική Βιομηχανία Εμφιαλώσεων Α.Ε. 
(ΒΙΚΟΣ) 

Η Regate A.E. ανέλαβε επιτυχώς την εγκατάσταση και προσαρμογή της ολοκληρωμένης 
λύσης αυτοματοποίησης πωλήσεων στην Ηπειρωτική Βιομηχανία Εμφιαλώσεων Α.Ε. Η 
ΒΙΚΟΣ Α.Ε. διαθέτει 2 εργοστάσια για την παραγωγή Φυσικών Μεταλλικών Νερών, 
επιτραπέζιων νερών και αναψυκτικών στα Ζαγοροχώρια Ιωαννίνων και 1 εργοστάσιο 
πλαστικών στη ΒΙ.ΠΕ Ιωαννίνων που καλύπτουν συνολική επιφάνεια 51.200m2 σε 
ιδιόκτητες εκτάσεις 176 στρεμμάτων. 

Στις εγκαταστάσεις της στεγάζονται 9 σύγχρονες γραμμές παραγωγής, αποθηκευτικοί 
χώροι, γραφεία διοικητικών υπηρεσιών καθώς και δύο εσωτερικά εργαστήρια ελέγχου 
ποιότητας (πλήρως εξοπλισμένα μικροβιολογικά). 

Με την εγκατάσταση του συστήματος αυτοματοποίησης πωλήσεων BizeGate, 
προσφέρεται σε χρήστες (πωλητές, merchandisers, επιθεωρητές πωλήσεων) της 
εταιρείας, πλούσια λειτουργικότητα φορητής παραγγελιοληψίας, με αυτοματισμούς και 
άλλες δυνατότητες, που εξασφαλίζουν καθημερινά αυξημένη παραγωγικότητα. Ακόμη, 
δίνονται δυνατότητες όπως διαχείριση δρομολογίων, υποστήριξη καταγραφής στίγματος 
μέσω GPS, διαχείριση πελατών, καρτέλες πελατών - ευρετήρια 
παραγγελιών/παραστατικών, εισπράξεις και ταμείο πωλητή, καθώς και διαχείριση 
ημερήσιου προγράμματος επισκέψεων.  

Οι χρήστες χρησιμοποιούν σύγχρονη ταμπλέτα για την αποστολή δεδομένων από το 
πεδίο. Τα οφέλη που θα αποκτήσει η εταιρία από τη χρήση του BizeGate είναι πολλαπλά. 
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), όσο και επειδή θα μπορούν να 
βρίσκονται 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. 

 


