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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Δευτέρα, 27 Σεπτεμβρίου 2010
Το BizeGate στο σύννεφο που λέγεται Azure
Η εφαρμογή BizeGate πλέον παρέχεται και μέσω της πλατφόρμας Azure της Microsoft. Η πλατφόρμα Azure, που
συμπεριλαμβάνει τα Windows Azure και SQL Azure προσφέρει τα κατάλληλα λειτουργικά εργαλεία, για την πλήρη
υποστήριξη των εφαρμογών αυτοματοποίησης πωλήσεων (SFA) και τιμολόγησης επί αυτοκινήτου (EVAN) της
σουίτας εφαρμογών BizeGate.
Οι πελάτες, που έχουν πολλαπλές εγκαταστάσεις (π.χ. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κύπρο, Ρουμανία) ή γενικότερα, που
επιθυμούν η εφαρμογή τους, να ανταποκρίνεται άμεσα, σε όλα τα σημεία τους μπορούν πλέον, να το πετύχουν με
την έκδοση του BizeGate για Azure. Η πρόσβαση στα δεδομένα παραμένει απόλυτα ασφαλής πάνω από τους servers
της Microsoft, ενώ η διαθεσιμότητα των υπηρεσιών ξεπερνάει το 99,999%. Επίσης, παρέχονται υπηρεσίες για backup
και monitoring των υπηρεσιών, ενώ η τεχνική υποστήριξη λειτουργεί σε επίπεδο 24/7/365.
Με τη μετάβαση στην πλατφόρμα Azure η REGATE είναι έτοιμη, να υποστηρίξει τη νέα πλατφόρμα των φορητών
κινητών τηλεφώνων Windows Phone 7, για τα οποία είναι γνωστό, ότι οι μέχρι σήμερα εφαρμογές, που
λειτουργούσαν σε Windows 5/6 και 6.5 δεν θα είναι διαθέσιμες, καθώς το τεχνολογικό υπόβαθρο των Phone 7 είναι
τελείως διαφορετικό από αυτό των Windows Mobile 5/6/6.5.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με το Γραφείο Τύπου της REGATE στο τηλέφωνο 21025.83.170, 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.

