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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ∆ευτέρα, 10 Οκτωβρίου 2011 
 

BizeGate: Αυτοµατοποίηση Πωλήσεων σε συσκευές µε Android 
 
Με µεγάλη επιτυχία έχει ξεκινήσει η εµπορική διάθεση του συστήµατος αυτοµατοποίησης πωλήσεων 
BizeGate, σε συσκευές Android. Μέσα στο Σεπτέµβριο πραγµατοποιήθηκαν πάνω από 10 νέες 
εγκαταστάσεις της Android έκδοσης, σε υπάρχον και νέο πελατολόγιο, σε συσκευές Tablet αλλά και κινητά 
τηλέφωνα, µε Android 2.1 και άνω. 
 
Η Regate πλέον έρχεται να καλύψει το κενό της ελληνικής αγοράς για Android εφαρµογές στον τοµέα της 
αυτοµατοποίησης πωλήσεων (sales force automation). Η έκδοση για Android ουσιαστικά καλύπτει πλήρως 
όλες τις λειτουργίες του BizeGate οι οποίες είναι παραδοσιακά διαθέσιµες µόνο σε laptop/netbook και PDA 
µε Windows Mobile. 
 
 Η Android έκδοση είναι διαθέσιµη είτε µέσω συνδροµής µέσα από το Microsoft S+S Incubation Center 
(βλέπε BizeGate On Demand - www.mobilesales.gr) αλλά και σε εγκαταστάσεις on premise (βλέπε BizeGate 
Business και Enterprise Edition). 
 
Με την εξέλιξη αυτή το BizeGate αποτελεί σήµερα το πρώτο και το µόνο ολοκληρωµένο σύστηµα 
αυτοµατοποίησης πωλήσεων (salesforce automation system), µε δυνατότητα χρησιµοποίησης συσκευών 
Android, Windows XP/7 καθώς και Windows Mobile ταυτόχρονα. Ως αποτέλεσµα µπορείτε να 
χρησιµοποιήσετε διαφορετικών τύπων συσκευές, για την κάλυψη των αναγκών της ίδιας οµάδας πωλήσεων 
µειώνοντας δραστικά το κόστος αγοράς εξοπλισµού ή ακόµα και επιδοτώντας το µέσα από την εταιρεία 
κινητής τηλεφωνίας που συνεργάζεστε. 
 
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 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. 


