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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Πέμπτη, 3 Μαρτίου 2011
Η Regate A.E. συμμετέχει, ως Χορηγός στο Cloud Computing Forum
Έχουμε την τιμή, να σας ανακοινώσουμε, ότι η Regate A.E., θα είναι Χορηγός στο Cloud Computing Forum, που θα
πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 9 Μαρτίου στο Grande Bretagne Hotel.
Πρόκειται, για το πρώτο ανεξάρτητο συνέδριο, που διοργανώνεται αποκλειστικά, για το Cloud Computing και
στοχεύει στην ανάλυση της επιχειρηματικής και επιχειρησιακής διάστασης αυτής της νέας τάσης στον κλάδο της
πληροφορικής φιλοδοξώντας, να αποτελέσει ένα χρήσιμο οδηγό, για τα στελέχη του ΙΤ και του business σχετικά, με
την εισαγωγή, δράση και μετάβαση της επιχείρησης στο νέο τοπίο, που διανοίγεται μπροστά μας.
Με αυτήν την ευκαιρία, θα θέλαμε, να σας επισημάνουμε, ότι θα πραγματοποιηθεί ομιλία, με τίτλο “REGATE: Cloud
& SaaS σε Δράση. Success Stories” και εισηγητή τον κ. Γιώργο Μαρκατάτο, Διευθύνοντα Σύμβουλο της Regate A.E.
Στην παρουσίαση αυτή, θα αναλυθούν οι βέλτιστες πρακτικές, οι οποίες πρέπει, να ακολουθούνται, από μια εταιρεία
πληροφορικής, που ασχολείται, με SaaS, για να έχει τη μέγιστη απόδοση, σε cloud computing. Στο πλαίσιο αυτό, θα
παρουσιαστούν σύντομα case studies πελατών της Regate (π.χ. Johnson & Johnson A.E., Berling A.B.E.E., Puratos
Hellas A.E., SCA Hygiene Products A.E.), που έχουν επιλέξει τη SaaS έκδοση του BizeGate καθώς και τα αντίστοιχα
ποσοτικά οφέλη (σε ευρώ), που αποκόμισαν, από την αξιοποίηση της εν λόγω εφαρμογής.
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.

