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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Τρίτη, 4 Μαΐου 2010 
 
Νέα υλοποίηση του BizeGate Business Edition στην ΑΦΟΙ ΝΤΕΡΖΩΤΗ Ο.Ε. 

BizeGate Business Edition: Υλοποίηση ολοκληρωµένης λύσης SFA στην εταιρεία ΑΦΟΙ 
ΝΤΕΡΖΩΤΗ Ο.Ε. 

 

Η Regate A.E. υλοποίησε επιτυχώς το σύστηµα αυτοµατοποίησης πωλήσεων BizeGate Business Edition 
στην εµπορική εταιρεία ΑΦΟΙ ΝΤΕΡΖΩΤΗ Ο.Ε. Η εν λόγω εταιρεία πρόκειται για έναν από τους 
µεγαλύτερους διανοµείς τροφίµων στη Λακωνία και γενικότερα, στη νότια Πελοπόννησο, µε περισσότερα 
από 2000 σηµεία πώλησης.  

Μετά από αξιολόγηση εναλλακτικών προτάσεων, η ΑΦΟΙ ΝΤΕΡΖΩΤΗ Ο.Ε. επέλεξε το BizeGate Business 
Edition, καθώς επιτρέπει τη νέα εξελιγµένη µορφή παραγγελιοληψίας, µε χρήση παραγγελιόχαρτων, στα 
οποία παρέχονται αυτόµατα χρήσιµες πληροφορίες, όπως τα είδη που αγοράζει ο πελάτης, προηγούµενες 
τιµές και εκπτώσεις, προτεινόµενες ποσότητες, προσφορές, κ.τ.λ. Η ιδιαιτερότητα του έργου έγκειται στο 
γεγονός ότι η λύση βοηθάει οπτικά τον παραγγελιολήπτη µε τη χρήση χρωµατισµών, για να γνωρίζει τα είδη 
που αγοράζει ο πελάτης του ανά κατηγορία, την εποχικότητα και τις προσφορές της εταιρείας, µέσα από µια 
µόνο οθόνη, αυξάνοντας κατακόρυφα την παραγωγικότητα των πωλητών. Η εγκατάσταση και 
παραµετροποίηση του συστήµατος BizeGate έγινε εξ ολοκλήρου αποµακρυσµένα και το σύστηµα ετέθη σε 
λειτουργία εντός 5 ηµερών, µε ολοκληρωµένη διασύνδεση µε το SoftOne ERP. 

Ο εξοπλισµός που επιλέχθηκε για τους πωλητές της εταιρείας περιλαµβάνει φορητές συσκευές Archos µε 
λειτουργικό Windows 7. Τονίζεται ότι το BizeGate είναι η πρώτη εφαρµογή φορητής παραγγελιοληψίας στην 
ελληνική αγορά που έλαβε την πιστοποίηση αποδοτικής λειτουργίας στα Windows 7 από τη Microsoft. 

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.  
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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. 


