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Νέες εγκαταστάσεις του BizeGate B2B
Σε νέες εγκαταστάσεις του BizeGate B2B στις εταιρείες ΚΟΥΦΕΤΟΠΟΙΙΑ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗ Α.Ε.,
ΠΑΤΜΑΝΙ∆Η ΜΑΡΙΑ Α.Ε. και STELT ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ Α.Ε. προχώρησε η REGATE. Οι εν λόγω
επιχειρήσεις, έχοντας λειτουργήσει αρκετό καιρό µε την πλατφόρµα BizeGate για την αυτοµατοποίηση του
τµήµατος πωλήσεών τους, αποφάσισαν να επενδύσουν στη νέα έκδοση του module BizeGate B2B που
επεκτείνει τη λειτουργικότητα του BizeGate, προσφέροντας ένα ασφαλές λειτουργικό περιβάλλον
ηλεκτρονικών συναλλαγών προς τους συνεργάτες και µεταπωλητές της εκάστοτε επιχείρησης.
Συγκεκριµένα, το BizeGate B2B προσφέρει τη δυνατότητα δηµιουργίας ενός ασφαλούς περιβάλλοντος (µε
SSL), µέσα από το οποίο οι πελάτες κάθε επιχείρησης θα µπορούν να δίνουν παραγγελίες µε πλήρη
ενσωµάτωση και αυτόµατη εφαρµογή της τρέχουσας εµπορικής και πιστωτικής πολιτικής της εταιρείας ανά
πελάτη, να ελέγχουν τις καρτέλες τους µε ανάλυση σε επίπεδο ειδών τιµολογίου, να βλέπουν τα στατιστικά
πωλήσεών τους και πιθανά εκπτωτικά τζίρου, να αναζητούν τους νέους τιµοκαταλόγους, να βλέπουν στοκ,
να προβάλλουν τις φωτογραφίες και τα τεχνικά χαρακτηριστικά των ειδών, ακόµα κι όταν τα γραφεία σας
είναι κλειστά. Επιπλέον, προσφέρει και δυνατότητα on-line πληρωµών µε χρήση πιστωτικής κάρτας.
Επιπρόσθετα, το BizeGate B2B διασυνδέεται µε όλα τα εµπορολογιστικά και ERP συστήµατα (όπως
ενδεικτικά των εταιρειών SAP, SingularLogic, SoftOne, Entersoft, κ.τ.λ.) και συνδυάζεται αποτελεσµατικά µε
το υποσύστηµα φορητής παραγγελιοληψίας BizeGate SFA (Sales Force Automation) για την πλήρη
αυτοµατοποίηση των πωλήσεων κάθε εταιρείας.
Τέλος, το BizeGate B2B είναι το πρώτο ολοκληρωµένο B2B σύστηµα, το οποίο λειτουργεί στα πρότυπα της
HTML5, παρέχοντας την πληροφόρηση αυτή σε κινητά τηλέφωνα (smartphones και tablets), µε αποτέλεσµα
να είναι πλήρως επιλέξιµο για τη δράση DigiMobile.
Για περισσότερες πληροφορίες, όπως demo του συστήµατος, τιµολογιακή πολιτική και φωτογραφικό υλικό
µπορείτε να επικοινωνείτε µε το Γραφείο Τύπου της REGATE στο τηλέφωνο 210-66.90.970, 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.

