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BizeGate: Νέα εγκατάσταση στην ΟΛΥΜΠΘΑΚΗ ΖΥΘΟΠΟΘΘΑ
Η Regate A.E. εγθαηέζηεζε επηηπρώο ηελ νινθιεξσκέλε ιύζε απηνκαηνπνίεζεο
πσιήζεσλ BizeGate ζηελ ΟΛΥΜΠΘΑΚΗ ΖΥΘΟΠΟΘΘΑ Α.Ε. H Οιπκπηαθή Ζπζνπνηία είλαη
θάηνρνο ησλ ζεκάησλ ηεο FIX Hellas, ηεο ηζηνξηθόηεξεο ειιεληθήο κπίξαο, θαη ηεο FIX
Dark, ηεο πξσηνπνξηαθήο ελαιιαθηηθήο σο πξνο ηε καύξε κπίξα ζηελ ειιεληθή αγνξά.
Με ηηο ππεξζύγρξνλεο εγθαηαζηάζεηο ηεο θαη ην επελδπηηθό ηεο πιάλν ζε πιήξε εμέιημε, ε
Οιπκπηαθή Ζπζνπνηία απνηειεί κηα ακηγώο ειιεληθή θαη δπλακηθά αλαπηπζζόκελε
επηρείξεζε, θαηαιακβάλνληαο ήδε ζεκαληηθό κεξίδην ζηελ εγρώξηα αγνξά κπίξαο.
Με ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο BizeGate πιένλ πξνζθέξεηαη ζηνπο πσιεηέο ηεο
εηαηξείαο πινύζηα ιεηηνπξγηθόηεηα θνξεηήο παξαγγειηνιεςίαο θαη merchandising, κε
απηνκαηηζκνύο θαη άιιεο δπλαηόηεηεο, πνπ εμαζθαιίδνπλ θαζεκεξηλά απμεκέλε
παξαγσγηθόηεηα. Τν ζύζηεκα ππνζηεξίδεη απνηειεζκαηηθά ηε δηαδηθαζία επηζεώξεζεο
ησλ νκάδσλ πσιήζεσλ ηεο εηαηξείαο, ζε πξαγκαηηθό ρξόλν, κέζσ ελόο εηδηθνύ interface
πνπ δηαηίζεηαη ζηνπο supervisors θαη επηθεθαιήο πσιήζεσλ. Ο εμνπιηζκόο πνπ επειέγε
αθνξά ζηα Motorola ES400, πνπ απνηεινύλ ηελ ηδαληθόηεξε ιύζε γηα εξγαζίεο ζην πεδίν.
Τέινο, αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη ην ζύζηεκα εγθαηαζηάζεθε θαη παξακεηξνπνηήζεθε, ώζηε
λα θαιύπηεη πιήξσο όιεο ηηο αλάγθεο ηεο εηαηξείαο, ζε ρξνληθό δηάζηεκα ιηγόηεξν ησλ δπν
εβδνκάδσλ.
Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο όπσο demo ηνπ ζπζηήκαηνο, ηηκνινγηαθή πνιηηηθή θαη
θσηνγξαθηθό πιηθό κπνξείηε λα επηθνηλσλείηε κε ην Γξαθείν Τύπνπ ηεο REGATE ζην
ηειέθσλν 210-66.90.970 ή ζην e-mail: sales@regate.gr. Γηα πιεξνθνξίεο κέζσ internet
γηα ηα πξντόληα θαη ηηο ππεξεζίεο ηεο Regate επηζθεθζείηε ηε δηεύζπλζε:
http://www.regate.gr.
------------------------------------Σχετικά με τη REGATE: Η εταιρεία μασ εξειδικεφεται από το 2004 ςτο ςχεδιαςμό, την ανάπτυξη και την υποςτήριξη ολοκληρωμζνων λφςεων
φορητήσ τεχνολογίασ για επιχειρήςεισ (Enterprise Mobility).
Οι λφςεισ μασ βοηθοφν τισ ελληνικζσ επιχειρήςεισ να αυξήςουν την παραγωγικότητα των εν κινήςει ςτελεχών τουσ, να μειώςουν το κόςτοσ
λειτουργίασ τουσ και να βελτιώςουν την ποιότητα εξυπηρζτηςησ των πελατών τουσ, προςφζροντασ ολοκληρωμζνη και άμεςη πρόςβαςη ςτα
εταιρικά δεδομζνα από οπουδήποτε, μζςω φορητών ςυςκευών.

