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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Τετάρτη, 16 Δεκεμβρίου 2009 
 

Νέα υλοποίηση  

REGATE: Υλοποίηση Εταιρικού Web Site για την εταιρεία ΑΝΑΤΣ Α.Ε. 

 

H REGATE A.E. έθεσε σε λειτουργία το νέο σύγχρονο website με πλατφόρμα διαχείρισης περιεχομένου ICMSLite στην 

εταιρεία φαρμακευτικών ειδών ΑΝΑΤΣ Α.Ε.  

 

Πρόκειται για μια από τις πιο γνωστές εταιρείες με δραστηριότητα πάνω από 25 χρόνια στον ιατροτεχνολογικό χώρο, 

με ηγετική θέση στη χονδρική πώληση ιατρικών ειδών και στην προμήθεια ιατροτεχνολογικών υλικών σε 

νοσοκομεία, ΙΚΑ, κλινικές, ιατρικά κέντρα, φαρμακαποθήκες και φαρμακεία. 

 

Η νέα ιστοσελίδα www.anats.gr υποστηρίζεται από την πλατφόρμα διαχείρισης περιεχομένου ICMSLite (Integrated 

Content Management Solution), ώστε να καλύπτει αποτελεσματικά τις ανάγκες προβολής της εταιρείας και των 

προϊόντων της, καθώς και τις ανάγκες παροχής δυναμικής πληροφόρησης προς τους υφιστάμενους και υποψήφιους 

πελάτες και συνεργάτες της.  

 

Συγκεκριμένα, οι πελάτες θα πραγματοποιούν ηλεκτρονικές συναλλαγές απευθείας με την εταιρεία μέσω του 

υποσυστήματος eCommerce, το οποίο υποστηρίζει καλάθι αγορών και διασύνδεση με συστήματα on-line ελέγχου 

πιστωτικών καρτών.  

 

Για περισσότερες πληροφορίες για τη συγκεκριμένη εφαρμογή και τις δυνατότητες που προσφέρει, μπορείτε να 

επικοινωνείτε με το Γραφείο Τύπου της REGATE στο τηλέφωνο 217-700 5040, καθώς και στο info@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. 


