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BizeGate: Νέα modules για εµπορικές επιχειρήσεις. 
Η νέα έκδοση του BizeGate ενσωµατώνει δυο νέα modules που απευθύνονται σε 
εµπορικές επιχειρήσεις. Ειδικότερα, το module διαχείρισης συµφωνιών απευθύνεται σε 
εταιρείες που είναι προµηθευτές στις αλυσίδες supermarket και στα µεγάλα 
πολυκαταστήµατα και ενσωµατώνει στο BizeGate δυνατότητες παρακολούθησης γκάµας 
προϊόντων σε επίπεδο υποκαταστήµατος πελάτη, τυπολογίες, κατηγορίες ειδών, κ.ά. 
Ειδικότερα, από ένα τρισδιάστατο matrix, η εταιρεία µπορεί να διαχειριστεί τις εµπορικές 
συµφωνίες µε τις αλυσίδες supermarket και µε απλές κινήσεις να ενηµερώνει 
αποµακρυσµένα την οµάδα πωλήσεων στο πεδίο για τις αλλαγές, τα είδη προς καταγραφή 
και το εκάστοτε πλανόγραµµα, ουσιαστικά καταργώντας τις αµέτρητες XLS λίστες. Τέλος, 
το νέο module διανοµών απευθύνεται σε διανοµείς και έχει την ικανότητα να χειριστεί 
πάνω από 100.000 είδη, πολλαπλές αποθήκες και τιµοκαταλόγους, ενώ προσφέρει τη 
δυνατότητα σε όλους τους διανοµείς που επισκέπτονται µικρά σηµεία, είτε στα µεγάλα 
κέντρα είτε στην επαρχία, να έχουν ολοκληρωµένη εικόνα και να εξυπηρετούν τους 
πελάτες τους, ακόµα και µέσα από οικονοµικές συσκευές τύπου Android. 
 
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 ή στο e-mail: sales@regate.gr. Για πληροφορίες µέσω internet 
για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της Regate επισκεφθείτε τη διεύθυνση: 
http://www.regate.gr.  
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Σχετικά με τη REGATE: Η εταιρεία μας εξειδικεύεται από το 2004 στο σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την υποστήριξη ολοκληρωμένων λύσεων 

φορητής τεχνολογίας για επιχειρήσεις (Enterprise Mobility). 

 

Οι λύσεις μας βοηθούν τις ελληνικές επιχειρήσεις να αυξήσουν την παραγωγικότητα των εν κινήσει στελεχών τους, να μειώσουν το κόστος 

λειτουργίας τους και να βελτιώσουν την ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών τους, προσφέροντας ολοκληρωμένη και άμεση πρόσβαση στα 

εταιρικά δεδομένα από οπουδήποτε, μέσω φορητών συσκευών. 


