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Νέα υλοποίηση της ολοκληρωµένης λύσης BizeGate

BizeGate: Εγκατάσταση Ολοκληρωµένης λύσης Αυτοµατοποίησης
Πωλήσεων στην Ορίζοντες Α.B.E.E.
Η Regate A.E. εγκατέστησε επιτυχώς την ολοκληρωµένη λύση αυτοµατοποίησης πωλήσεων BizeGate στην
εταιρεία Ορίζοντες Α.B.E.E. Η εταιρία ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. ιδρύθηκε το 1996, από ανθρώπους µε µεγάλη
εµπειρία στον ευρύτερο χώρο των S/M και αναδείχθηκε σε µία από τις δυναµικότερες εταιρίες διανοµών,
εισαγωγών και αντιπροσωπειών στη βόρεια Ελλάδα. Η εταιρία, µε την εµπειρία, τον εξοπλισµό και το άρτια
εκπαιδευµένο προσωπικό που διαθέτει, έχει τη δυνατότητα διάθεσης των προϊόντων της από την Θεσσαλία
µέχρι τον Έβρο, παρέχοντας προηγµένες υπηρεσίες πιστοποιηµένες στα πρότυπα ISO και HACCP.
Με την εγκατάσταση του συστήµατος BizeGate Enterprise Edition οι πωλητές πλέον µπορούν µέσα από τη
φορητή συσκευή τους να πραγµατοποιήσουν κανονικές και τριγωνικές πωλήσεις, επιστροφές καταλλήλων
και ακατάλληλων προϊόντων µε ταυτόχρονη καταγραφή των ηµεροµηνιών λήξης. Η χρήση barcode scanner
επιτρέπει την άµεση και ταχύτατη εκτέλεση όλων των εργασιών, σε πάνω από 6000 κωδικούς διανοµής. Στις
ήδη διευρυµένες δυνατότητες merchandising του BizeGate, προστέθηκε η δυνατότητα φωτογράφησης του
σηµείου πώλησης, ώστε να καταγράφονται και οπτικά οι ενέργειες promotion, sell-out, καταγραφές στοκ,
προσώπων και άλλων πάγιων στοιχείων. Επιπρόσθετα, ο κάθε πωλητής µπορεί να παρακολουθεί το ταµείο
του, τις εισπράξεις και τα έξοδά του, ενώ όλες οι αναφορές προς τη διεύθυνση πωλήσεων υλοποιούνται
πλέον ηλεκτρονικά.
Για τον εξοπλισµό των πωλητών η ∆ιοίκηση της Ορίζοντες Α.B.E.E. κατέληξε σε βιοµηχανικές φορητές
συσκευές τύπου Ruggedized PDA.
Τέλος επισηµαίνεται, ότι το BizeGate διασυνδέθηκε µε το Microsoft Dynamic NAV, για την αµφίδροµη
επικοινωνία και ενηµέρωση των αποµακρυσµένων στελεχών της εταιρείας µε το εµπορικό και το λογιστήριο.
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 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.

