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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Τρίτη, 8 Φεβρουαρίου 2011 
 
Νέα υλοποίηση της ολοκληρωµένης λύσης BizeGate 

BizeGate: Υλοποίηση του συστήµατος αυτοµατοποίησης εν κινήσει 
στελεχών BizeGate στην εταιρεία ΕΥΒΟΪΚΗ ΖΥΜΗ Α.Β.Ε.Ε. 
 
Η Regate A.E. ανέλαβε την εγκατάσταση και προσαρµογή της ολοκληρωµένης λύσης αυτοµατοποίησης εν 
κινήσει στελεχών BizeGate στην εταιρεία ΕΥΒΟΪΚΗ ΖΥΜΗ Α.Β.Ε.Ε. Η εν λόγω εταιρεία έχει την έδρα της 
στα Ψαχνά Ευβοίας, ιδρύθηκε το 1984 και εξειδικεύεται στα προϊόντα ζύµης γνωστά, µε την επωνυµία ΖΥΜΗ 
ΨΑΧΝΩΝ στην εγχώρια αγορά, καθώς και στο εξωτερικό. Η Ευβοϊκή Ζύµη σήµερα απασχολεί 84 
εργαζόµενους. 
 
Η ανάγκη της ΕΥΒΟΪΚΗΣ ΖΥΜΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ήταν η άµεση αντιµετώπιση των προβληµάτων, που 
προέκυπταν, από τη χρήση της υφιστάµενης µηχανογραφικής υποδοµής στο Τµήµα Πωλήσεων και στην 
Αποθήκη της εταιρείας και κατ΄ επέκταση η βελτιστοποίηση της ποιότητας εξυπηρέτησης των πελατών της. 
Στο πλαίσιο αυτό η ολοκληρωµένη λύση BizeGate αντικατέστησε τα παλαιότερα συστήµατα και πλέον 
υποστηρίζει αποτελεσµατικά τις ανάγκες αυτοµατοποίησης των πωλήσεων (φορητή παραγγελιοληψία & 
merchandising), καθώς και της διαχείρισης της αποθήκης της (warehouse management system), µέσω 
φορητών συσκευών. Ειδικότερα, εντός του Ιανουαρίου 2011 η REGATE υλοποίησε το BizeGate SFA, ώστε 
να  καλύπτει πλήρως τις ανάγκες όλων των πωλητών της εταιρείας, καθώς και το BizeGate WMS, µε 
δυνατότητες διαχείρισης απογραφών, picking/packing και διαχείρισης παραλαβών. 

Επισηµαίνεται, ότι το BizeGate επικοινωνεί, σε ασφαλές και γρήγορο δίκτυο, µε το ERP σύστηµα της 
εταιρείας (Entersoft), για την ανταλλαγή των πληροφοριών. Επιπλέον, η εγκατάσταση έγινε στον υπάρχοντα 
φορητό εξοπλισµό των πωλητών και των αποθηκάριων µειώνοντας έτσι το συνολικό κόστος κτήσης του 
έργου. 

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. 


