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Νέα Έκδοση του BizeGate Field Service
Η REGATE A.E. παρουσιάζει την καινούρια έκδοση του BizeGate Field Service, το οποίο απευθύνεται σε
κάθε επιχείρηση που επιθυµεί να εξοπλίσει τους τεχνικούς της µε τα κατάλληλα µέσα για την παροχή
υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης στο χώρο του πελάτη (service-on-site). Ειδικότερα, σε συνεργασία µε τον
Όµιλο Επιχειρήσεων Θεοδώρου που εισήλθε δυναµικά στη µετοχική της σύνθεση στις αρχές του 2011, η
Regate αναµόρφωσε πλήρως το εν λόγω σύστηµα, ώστε να καλύπτει πλέον εξ ολοκλήρου ακόµη και τις πιο
σύνθετες απαιτήσεις παροχής υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης. Έτσι, το BizeGate Field Service αποτελεί
την πλέον ολοκληρωµένη λύση της αγοράς που µπορεί να εγκατασταθεί πολύ εύκολα σε οποιαδήποτε
επιχείρηση αποφασίσει να µηχανοργανώσει τους τεχνικούς της, είτε πρόκειται για απλή παροχή υπηρεσιών
(π.χ. συντήρηση εξοπλισµού, καταγραφές µετρητών, σύνδεση-αποσύνδεση από δίκτυο, κ.τ.λ.), είτε
πρόκειται για πιο εξειδικευµένη τεχνική υποστήριξη, που περιλαµβάνει και την εγκατάσταση ανταλλακτικών
και αναλωσίµων (µε φορητή τιµολόγηση).
Πιο συγκεκριµένα, κάθε τεχνικός εξοπλίζεται µε µια φορητή συσκευή (και προαιρετικά, µε έναν φορητό
θερµικό ή κρουστικό εκτυπωτή), ώστε να έχει άµεση πρόσβαση στην ολοκληρωµένη εικόνα του πελάτη, στα
συµβόλαια συντήρησης, στον εξοπλισµό υπό εγγύηση, στο ιστορικό επισκευών, κ.τ.λ. Επίσης, έχει τη
δυνατότητα εκτύπωσης του ∆ελτίου Επίσκεψης ή Τεχνικής Υποστήριξης, των παραστατικών για την
τοποθέτηση ανταλλακτικών (∆ελτίο Αποστολής), την τιµολόγηση των υπηρεσιών ή την παραλαβή hardware
προς επιστροφή (∆ελτίο Ποσοτικής Παραλαβής). Επιπλέον, το BizeGate επιτρέπει στο χρήστη την
καταγραφή του χρόνου παραµονής στον πελάτη (ώρα έναρξης και λήξης) και προσφέρει τη δυνατότητα online πρόσβασης σε τεχνικά εγχειρίδια και σε Knowledge base. Τέλος, µέσα από το BizeGate, επιτρέπεται η
πλήρης διαχείριση της αποθήκης του κάθε οχήµατος των τεχνικών, µε τα ανάλογα Συγκεντρωτικά ∆ελτία
Αποστολής, καθώς και η on-line παρακολούθηση του στόλου των τεχνικών, µε τη χρήση GPS και
εξοδολογίου.
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.

