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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Τετάρτη, 24 Μαρτίου 2010
Νέα υλοποίηση της ολοκληρωμένης λύσης BizeGate

BizeGate: Υλοποίηση του συστήματος αυτοματοποίησης πωλήσεων BizeGate
στην εταιρεία IDER ΜΠΟΥΡΤΖΟΓΛΟΥ Β. Α.Β.Ε.
Η Regate A.E. ανέλαβε την εγκατάσταση και προσαρμογή του συστήματος αυτοματοποίησης πωλήσεων BizeGate
στην εταιρεία IDER ΜΠΟΥΡΤΖΟΓΛΟΥ Β. Α.Β.Ε. Η IDER είναι δημιούργημα του Βασίλη Μπουρτζόγλου και ξεκίνησε το
1964 ως ατομική επιχείρηση, ενώ το 1976 επέκτεινε τις δραστηριότητές της σε Ανώνυμη Βιομηχανική Εταιρεία
παραγωγής καλσόν. Βασικό πλεονέκτημα είναι ότι προσπαθεί να καλύπτει τις εξειδικευμένες ανάγκες της Ελληνίδας
καταναλώτριας, όσον αφορά στα μεγέθη, χρώματα, εφαρμογή, ενώ παράλληλα υπακούει κι ακολουθεί τα διεθνή
πρότυπα ποιότητας. Μετά το 2000 η IDER, εξάπλωσε την γκάμα των προϊόντων της για να ικανοποιήσει τις ανάγκες
της γυναίκας για Εσώρουχα χωρίς ραφές και Κάλτσες, διατηρώντας πάντα την ποιότητά της και ακολουθώντας την
ποικιλία και τις τάσεις της ευρωπαϊκής μόδας. Η IDER και γενικότερα, ο Όμιλος Επιχειρήσεων Μπουρτζόγλου
στεγάζονται σε ιδιόκτητο βιομηχανικό χώρο. Η παραγωγή είναι εφοδιασμένη με σύγχρονα και εξειδικευμένα
μηχανήματα ραφής, βαφείου, σιδερώματος, συσκευασίας, όλα κατασκευασμένα στην Ιταλία, την μεγαλύτερη πηγή
τεχνογνωσίας του καλσόν. Υπάρχουν επίσης ειδικοί χώροι αποθήκευσης των προϊόντων στα διάφορα στάδια
παραγωγής.
Η λύση BizeGate που πρόκειται να υλοποιηθεί, θα καλύπτει πλήρως τις ανάγκες όλων των πωλητών της εταιρείας,
παρέχοντάς τους δυνατότητες όπως πλήρη ενσωμάτωση της εμπορικής-πιστωτικής πολιτικής της εταιρείας, φορητή
παραγγελιοληψία, up & cross selling, καρτέλες πελατών και ολοκληρωμένη συναλλακτική εικόνα πελάτη, διαχείριση
τιμοκαταλόγων, κ.ά. Επιπλέον, το σύστημα θα προσφέρει on-line και off-line πρόσβαση στους πωλητές σε ένα
αναλυτικό κύκλωμα στατιστικών άλλων αναφορών πωλήσεων.
Επισημαίνεται ότι το BizeGate θα επικοινωνεί σε ασφαλές και γρήγορο δίκτυο με το ERP σύστημα της εταιρείας (Boss
Πληροφορική), για την ανταλλαγή των πληροφοριών.
Ο εξοπλισμός που επιλέχθηκε για τους πωλητές της εταιρείας περιλαμβάνει φορητές συσκευές τύπου Netbook,
Lenovo με broadband συνδέσεις από τη WIND Hellas.
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.

