
Бизнес 
управление 

от ново 
поколение! 



“Професионализъм, лоялност, страст – това влагаме ежедневно
в работата си, за да осигурим най-доброто решение и бизнес 
ноу-хау за успеха на нашите клиенти.”

Калин Цветанов 
CEO

Бизнес партньор, на когото 
можете да разчитате!

Certified Partner 2019



Не просто ИТ доставчик. 
Надежден и лоялен бизнес партньор.

Intelligent Systems е лидер при системите за цялостно 
корпоративно управление Microsoft Dynamics в България 
и най-успешният партньор за решенията в Централна и 
Източна Европа. Фокусирани изцяло върху софтуерните 
продукти на Microsoft, днес обслужваме повече от  
450 клиента от различни индустрии в над 55 страни, сред 
които България, САЩ, Германия, Албания, Турция, Египет, 
Румъния и др.
  
Intelligent Systems е член на БАИТ, Microsoft Gold Certified 
Partner за бизнес системите Microsoft Dynamics, LS Retail 
Gold Partner. Работим в тясно партньорство с редица 
водещи организации по цял свят.

Качество, което ще удовлетвори всички 
бизнес потребности.

В Intelligent Systems са въведени система за управление 
на качеството ISO 9001:2008 и система за управление на 
информационната сигурност ISO 27001.

180+
професионалисти

15+
години опит

55+
страни

450+
проекта

5
офиса



Години на успехи

‘04

‘10

‘13 ‘18
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‘12 ‘17

‘15

‘16
Компанията е 
създадена в София 
Златен партньор 
на Майкрософт

Офис в Тирана, Албания
Система за управление 
на информационната 
сигурност ISO 27001

Член на Microsoft 
Dynamics President’s Club

Platinum partner 
на LS Retail

Проекти в  
6 нови пазара

Gold partner на 
LS Retail

Офис в Истанбул, 
Турция

II място
ТОП ИКТ
Работодател в България

15-годишнина на 
Intelligent Systems

Най-динамично 
развиваща се IT компания 

Най-успешният 
Microsoft Dynamics 
партньор за България 

Офиси във Варна 
и Пловдив

Система за управление на 
качеството ISO 9001:2008

Част от холдинг 
iSystems Group

150+ клиенти

Platinum partner 
на LS Retail

Diamond Partner 
на LS Retail

250+ клиенти

Член на Inner Circle

Партньор на 
годината за ЦИЕ

350+ проекта



Професионализъм, 
на който можете 
да разчитате.
 
Изградили сме екип от амбициозни и мотивирани 
специалисти, които влагат своите професионални 
качества и личностна енергия в успеха на 
проектите на компанията. Удовлетворени сме 
от това, което правим, но искаме да ставаме все 
по-добри. Инвестираме значителни ресурси в 
обучения, тренинги, кариерно развитие, така 
че да осигурим на клиентите си единствено 
първокачествено обслужване. Стремим се 
да даваме всичко от себе си за постигане на 
целите ни. Избирайки Intelligent Systems за свой 
партньор, вие се доверявате на най-добрите 
и опитни бизнес консултанти в България.



Intelligent Systems предлага професионални 
услуги по цялостна хардуерна и системна 
интеграция. Осигуряваме на своите клиенти 
инструмент за пълен контрол върху бизнеса 
и възможности за постигане на оптимална 
продуктивност, ефективност и висока 
конкурентоспособност. Независимо от 
големината на Вашата компания и сектора, в 
който работите, ще ви предложим оптимално 
решение от най-висок клас, което напълно 
да посрещне нуждите на бизнеса.

Решения, които 
отговарят на всяка 
бизнес потребност.
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Финанси

Dynamics 365 CRM apps

CRM е инструмент за ефективно управление на връзките с клиенти, съхраняващ в единна база цялата 
информация за тях. Приложенията за продажби, обслужване на клиенти, сервизно обслужване и автоматизация 
на проектните услуги предоставят богати функционалности и безкрайни възможности за интеграция.

ОбслужванеМаркетингПродажби

Dynamics 365 ERP

Dynamics 365 е съвременно поколение приложения за управление на бизнеса, позволяващи на организациите 
да растат, да се развиват и да бъдат успешни. Възможни са две ERP решения спрямо нуждите на компанията: за 
малки и средни предприятия и за големи корпорации.

Производство Доставки Анализи СкладТаланти Проекти

Проекти

Mobile

Microsoft Dynamics – изборът на лидерите!

Сервиз



Бизнесът навсякъде с вас!
Intelligent Systems предлага интегрирани интернет и 
мобилни приложения, които предоставят достъп до 
корпоративните системи през всички видове мобилни 
устройства, навсякъде и по всяко време. Решенията 
работят с всички най-популярни платформи (iOS, 
Android, Windows, web и други) при най-високи 
стандарти за сигурност на данните.



Информирани решения за гарантиран успех.

Отговорът на нуждата от непрекъснат достъп до достоверна 
информация са различните BI (Business Intelligence) 
платформи, които предлагаме. Те осигуряват актуални 
данни и възможности за бързо и лесно създаване на 
динамични справки и анализи в реално време.

Office 365 
                                                           
Революционният офис пакет на Microsoft под формата на 
облачна услуга – все по-предпочитан от компаниите.

Облакът е вече тук.
 
Всички софтуерни системи се предлагат както като 
стандартна инсталация, така и като облачна услуга. 
Така посрещаме индивидуалните клиентски изисквания.  



Търговия

Дистрибуция

„Съвместната ни работа представи Intelligent Systems като коректен и 
надежден партньор, чиито екип разполага с необходимия опит и експертиза 
за реализиране на проекти с максимално удовлетворяване на изискванията 
на клиента.“

Красимир Цонов
Управител на Спорт Депо

„Уверихме се, че екипът на Intelligent Systems притежава професионален 
подход, поемайки ангажименти, които може да изпълни и действа 
съобразно поставените срокове.“

Елена Радучева
Директор Финанси и Администрация, Мегатрон

„Получихме работещо софтуерно решение с висока степен на адаптивност 
и възможност за лесно модифициране спрямо изискванията на бизнеса. 
Съкратихме разходите и оптимизирахме нуждата от човешки ресурс с близо 
50%, като същевременно запазихме високи нива на приходите и печалбите.“

Елка Каменова-Цанкова
Председател на УС, Offi  ce 1 Superstore

Нашите клиенти



Автомобили

Производство

Агроиндустрия СтроителствоТранспортХВП

Услуги



www.isystems.bg


