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CASE STUDY ΕΡΓΟΥ BIZEGATE
Η Regate AE ανέλαβε την εγκατάσταση και παραμετροποίηση του
BizeGate τον Μάιο του 2007 στην εταιρεία THE COLOMER GROUP
HELLAS Α.Ε.
Η λύση αφορά στην πλήρη αυτοματοποίηση των εργασιών των
πωλητών της εταιρείας, με τη χρήση laptops και περιλαμβάνει τα
υποσυστήματα BizeGate 4SalesForce (Sales Force Automation).
Η εγκατάσταση αφορά σε laptops Acer, σε 20 πωλητές και
επιθεωρητές της εταιρείας.

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ
Η εταιρεία THE COLOMER GROUP HELLAS Α.Ε., με μητρική εταιρεία την
ισπανική THE COLOMER GROUP SA, εμπορεύεται επιτυχώς τα προϊόντα
κομμωτηρίου και καλωπισμού REVLON PROFESSIONAL στην ελληνική
αγορά.
Έχει 30 άτομα προσωπικό, με 15 ενεργούς πωλητές.
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ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ
Τα υποσυστήματα που εγκαταστάθηκαν στον πελάτη, αφορούν σε:

“Το έργο ολοκληρώθηκε
σε συνολικά τέσσερις (4)
μήνες,
συμπεριλαμβάνοντας τις
φάσεις δοκιμών και User
Acceptance Tests.”



BizeGate Platform: Βασική πλατφόρμα BizeGate για την
υποστήριξη του server συστήματος, και του συγχρονισμού του
προϊόντος με το ERP του πελάτη, καθώς και με τις φορητές
συσκευές των απομακρυσμένων χρηστών.



BizeConnect: Διασύνδεση BizeGate με το ERP του πελάτη.



BizeGate Supervisors: Υποσύστημα διαχείρισης Επιθεωρητών
Πωλήσεων και των καθημερινών τους ενεργειών, όπως
επιθεώρηση υφιστάμενων πωλητών, καταχώρηση παραγγελιών,
οργάνωση προγράμματος, κ.α.



BizeGate 4SF: Υποσύστημα SFA για τη διαχείριση των πωλητών
και των καθημερινών τους ενεργειών (εισπράξεις, δρομολόγια,
παραγγελίες, στατιστικά, καταγραφές stock, merchandising,
ανταγωνισμός, καρτέλες χρεώσεων – πιστώσεων και άλλα
στατιστικά).



Reporting & Statistics: Διαχείριση αναφορών σε όλο το εύρος της
εφαρμογής (στατιστικά πωλητών, πωλήσεων, πληρότητα
αγοράς,
πληρότητα
παγίων,
ελλείψεις,
ανταγωνισμός,
merchandising, καταγραφές υπολοίπων, κλπ).

ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ
Οι ειδικές απαιτήσεις του έργου, αφορούν σε:
Σε υλοποίηση της διαδικασίας ορισμών των στόχων τζίρου και
επισκέψεων των πωλητών. Η διαδικασία αυτή προϋποθέτει:


ορισμό χρονικών περιόδων στοχοποίησης
επισκέψεων ανά κατηγορία πελατών.



Κατηγοριοποίηση των πελατών
παραγγελιοληψίας τους



Ορισμός εργάσιμων ημερών ανά πελάτη



Ορισμός ετήσιων αργιών



Εμφάνιση καρτέλας στοχοποίησης σε κάθε πωλητή για κάθε
πελάτη

ανάλογα

με

τζίρου
τη

και

δύναμη
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ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ – ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
–ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ
Ο συγχρονισμός των φορητών τερματικών πραγματοποιείται μέσω
GPRS γραμμών όταν ο πωλητής βρίσκεται στο δρόμο ή μέσω του
τοπικού δικτύου εφόσον ο πωλητής βρίσκεται εντός της εταιρείας.
Εναλλακτικά, με το ενσωματωμένο modem, ο πωλητής μπορεί να
συνδεθεί μέσω VPN με την εταιρεία μέσω μιας κλασικής PSTN/ISDN
γραμμής
Η διαδικασία του συγχρονισμού διαρκεί συνολικά 20 δευτερόλεπτα,
όπου αποστέλλονται οι παραγγελίες, νέοι πελάτες και το πρόγραμμα
του εκάστοτε πωλητή, ενώ ταυτοχρόνως λαμβάνει τα νεότερα
δεδομένα, όπως καρτέλες πελατών, υπόλοιπα, ageing (ωρίμανση
υπολοίπων), παραγγελίες καταχωρημένες απευθείας στο ERP,
υπόλοιπα αποθήκης ανά είδος, κλπ.

ΟΦΕΛΗ ΕΡΓΟΥ
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Αποτελεσματικότερη διαχείριση των εμπορικών συναλλαγών
με τους πελάτες
Σημαντική μείωση του λειτουργικού κόστους της εταιρείας
Άμεση διεκπεραίωση και αποστολή των παραγγελιών
Αύξηση της απόδοσης των πωλητών και παρακολούθησης
στόχων και επιτεύξεων
Αποτελεσματικότερος τρόπος λειτουργίας της επιχείρησης,
με άμεσο και αυταπόδεικτο Return-on-Investment
Βελτιστοποίηση της ποιότητας εξυπηρέτησης των πελατών
Μεσοπρόθεσμη αύξηση των πωλήσεων
Σημαντικό πλεονέκτημα έναντι του ανταγωνισμού

