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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Τρίτη, 22 Δεκεμβρίου 2009
Νέες υλοποιήσεις της ολοκληρωμένης λύσης BizeGate

BizeGate: Υλοποίηση συστήματος αυτοματοποίησης πωλήσεων BizeGate στην
εταιρεία ΑΦΟΙ ΒΑΛΛΗΝΔΡΑ Ο.Ε.
H Regate A.E. ανέλαβε να υλοποιήσει το σύστημα αυτοματοποίησης πωλήσεων BizeGate στην εταιρεία ΑΦΟΙ
ΒΑΛΛΗΝΔΡΑ Ο.Ε., η οποία εδρεύει στη Νάξο και δραστηριοποιείται στον κλάδο της εμπορίας τροφίμων και ποτών
με σημαντική παρουσία στις Κυκλάδες. Η λύση θα καλύψει αποτελεσματικά τις λειτουργικές και πληροφοριακές
ανάγκες των merchandisers της εταιρείας, καθώς και των οδηγών των οχημάτων της που λειτουργούν με τη
φιλοσοφία της τιμολόγησης επί αυτοκινήτου.
Ο εξοπλισμός που επιλέχθηκε για τη λειτουργία του BizeGate περιλαμβάνει φορητές συσκευές Μ3 Mobile Compia
MC7500 με barcode scanner, καθώς και φορητούς εκτυπωτές O'NEIL Microflash MF8i με διασύνδεση μέσω
Bluetooth.
Επιπλέον, επισημαίνεται ότι το BizeGate θα επικοινωνεί σε ασφαλές και γρήγορο δίκτυο τόσο με το τρέχον
εμπορολογιστικό σύστημα (Eurofasma) της εταιρείας, για την ανταλλαγή πληροφοριών, όσο και με το νέο ERP
σύστημα (Entersoft Business Suite ERP) που πρόκειται να υλοποιηθεί μέχρι το τέλος του έτους.
Για περισσότερες πληροφορίες για τη συγκεκριμένη εφαρμογή και τις δυνατότητες που προσφέρει, μπορείτε να
επικοινωνείτε με το Γραφείο Τύπου της REGATE στο τηλέφωνο 217-700.50.40, 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.

