Иновативни решения
за бизнес растеж

Ценно ноу-хау,

на което винаги можете
да разчитате
НАШАТА МИСИЯ

Компетентност

Иновация

Ангажираност

Отличия

Лоялност

Прозрачност

Създаване на стойност и печалба за нашите
партньори чрез браншови решения от
висок клас, с експертиза и страст.

НАШАТА ВИЗИЯ

Вертикално разрастване на бизнеса и
постигане на устойчив растеж като
световен Dynamics лидер.

www.isystems.bg

Надежден
бизнес партньор

500+
КЛИЕНТИ

Intelligent Systems е фокусирана основно върху
бизнес решенията на Microsoft Dynamics 365,
като обслужваме над 500 клиента от различни
индустрии в повече от 55 страни по света.
Работим в тяснo партньорство с водещи
световни организации, за да осигурим
първокласни продукти и услуги на нашите
клиенти.

55+
СТРАНИ

30

ПАРТНЬОРИ
В РАЗЛИЧНИ
ДЪРЖАВИ

200

ПРОФЕСИОНАЛИСТИ

6

ОФИСА

Основаване на компанията
в София, България

Най-динамично развиващата
се ИТ компания
в България

Microsoft Gold partner

Най-успешният партньор на
Dynamics в България

2004

Офис във Варна,
България
ISO 9001:2008 Система за
управление на качеството

ISO 27001 Система за управление
на информационната сигурност

2010

2008

2005

Офис в Тирана,
Албания

2011
Офис в Истанбул,
Турция

2014

2012

150 клиента

2013
2017
Навлизане в
6 нови пазара

2015

2014

2018

2019

Офиси в
Букурещ, Румъния и
Брюксел, Белгия

2016

LS Retail Platinum Partner

15 години
в бизнеса

2020
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2021

500+ клиенти
в 55 страни

Професионализъм
на високо ниво
Изградихме екип от амбициозни и
мотивирани специалисти, които влагат
своите професионални знания и лична
енергия за успеха на всеки проект.
Постоянно усъвършенстваме уменията си,
инвестирайки значителни ресурси в
професионално обучение, за да предоставяме
само първокласни услуги на нашите клиенти.
Изборът на Intelligent Systems за Ваш
партньор означава добавяне на богат опит
и утвърден професионализъм във Вашата
организация.

Задълбочена
експертиза по
индустрии

Търговия

Дистрибуция
Intelligent Systems предоставя
професионални услуги в няколко
индустрии: търговия на дребно, търговия
на едро и дистрибуция, производство,
търговия на автомобили, транспорт и
логистика, фармацевтична промишленост
и строителство.

Производство

Във всяка област сме натрупали богат опит
и ценно ноу-хау, които сме развили като
наша интелектуална собственост.
Поради нашите доказани познания за
бизнес процесите в различни компании,
ние можем да Ви помогнем да
оптимизирате Вашите операции и да
приложите най-добрите световни практики
за постигане на оптимална
производителност, ефективност и
конкурентоспособност.

Търговия на
автомобили

Транспорт и
логистика
www.isystems.bg

Microsoft Dynamics 365
образец за ефективно
управление на бизнеса

Microsoft Dynamics 365 обединява силата на традиционните
Dynamics ERP и CRM в иновативна платформа за
рационализиране на Вашите бизнес операции и извеждане на
Вашето обслужване на клиенти на съвсем ново ниво.
Microsoft Dynamics 365 е гъвкав инструмент, който Ви помага да
трансформирате Вашата организация, използвайки
възможностите на платформата на изкуствен интелект (AI),
mixed reality, облачни услуги и вградени (build-in) анализи.
Управление на
проекти

Човешки
ресурси

Microsoft Dynamics 365 Business Central:
цялостна бизнес система за управление
на финанси, веригата на доставките,
ръководене на проекти и оптимизиране
на операциите във вашата МСП
организация.

Microsoft Dynamics 365:
Набор от напълно интегрирани бизнес
приложения за изключителни бизнес
резултати.

Business
Central

Финанси

Управление
верига на доставките

DATA

Microsoft Dynamics 365
INTELLIGENCE

Обслужване
на място

Е-търговия

Продажби

Маркетинг

Обслужване
на клиенти

Бизнес приложения,
удовлетворяващи вашите
уникални бизнес нужди
Ефективна логистика и транспорт във Вашата
организация

Софтуер за вносители и дилъри на автомобили

Dynamics Trans е вертикално решение за организации
в транспортния, логистичния и спедиторския бизнес.
Приложението предоставя цялостен изглед на
всички бизнес транзакции, поръчки и фактуриране,
за да Ви помогне в управлението на бизнеса и
стратегическото планиране.

DealerBox е гъвкаво приложение, фокусирано
върху автомобилната търговия. Обхваща богати
функционалности, включващи управление на
верига на доставките, складови наличности, автопарк,
отдаване, CRM и интерактивни бизнес справки и анализи.

www.dynamicstrans.com

www.dealerbox.net

www.isystems.bg

Вашият бизнес във Вашите ръце

Информирани решения за непрекъснат
бизнес успех

Dynamics Mobile е интегрирано мобилно
приложение, което осигурява достъп до Вашите
корпоративни системи чрез всяко мобилно
устройство - навсякъде и по всяко време. Решението
работи с най-популярните платформи (iOS, Android,
базирани на Windows, Web и други) и прилага
най-високите стандарти за сигурност на данните.

Business Intelligence (BI) е мощен инструмент,
който извлича, оптимизира, анализира и представя
фирмените данни. Приложението BI помага на
мениджърския екип да получи задълбочени
интерактивни справки и да проследи различни KPIs.
BI предоставя възможности за бързо и лесно
създаване на динамични отчети и графики за
оптимизиране на процеса по вземането на бизнес
решения в реално време.

www.dynamicsmobile.com

Решение за онлайн B2C и B2B търговия
Нашето решение за електронна търговия е напълно
интегрирано с Microsoft Dynamics 365, за да осигури
безпроблемен процес на продажби и подобрено
клиентско преживяване. Възползвайте се от бързата
интеграция и богатите функционалности на
надеждната платформа за електронна търговия.

www.isystems.bg
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Всеобхватни
услуги

Внедряване на
софтуер

Локализации

Облачни
услуги

Международни
проекти

Поддръжка

Обучения

Ъпгрейди

Дигитален
маркетинг

www.isystems.bg

Поглед към нашите клиенти
Вносители и Дилъри

Ритейл

Производство

Професионални услуги

Транспорт и Логистика

Офиси в България
София, България

Варна, България

бул. Александър Малинов 51
вход 2, етаж 8
София 1712, България

Corporative Business Center,
бул. Сливница 26, ет. 6
Варна 9002, България

Тел.: +359 2 817 3366
Моб.: +359 885 089 681
info@isystems.bg

Тел.: +359 52 730 795
info@isystems.bg

www.isystems.bg

Други офиси

Брюксел, Белгия

Букурещ, Румъния

Истанбул, Турция
Тирана, Албания

Подпомагаме растежа на Вашия бизнес!

