
 Pe scurt despre noi: 

 

 Clienții noștri: 
 

 Soluțiile noastre: 

 

Fondată în anul 1984, compania Microinvest devine un producător de software în Bulgaria 

numărul unu. În 1995 Microinvest se înregistrează ca o societate privată, specializată în 

producere și susținere al sistemelor de operare contabile și retail. La moment Microinvest 

e un lider pe piața bulgară de software și devine unul dintre marii jucători printre furnizorii 

internationali de soluții software pentru procesele de comerț in firme mici și mijlocii.  

Cercul de clienți al companiei Microinvest e destul de larg – de la puncte de 

vânzare mici până la rețele de supermarkete, locuri de divertisment și 
restaurante. Peste 40 000 de utilizători din mai mult de 22 țări au avut 

posibilitatea să se convingă în calitatea de software-ul companiei. 

Soluțiile de software Microinvest cu success 

automatizează toate procesele, în legătura cu 

contabilitatea și controlul cifrei de afaceri, valutei, 

operațiilor și documentelor. Ele sunt create pentru a 

propune o soluție modernă de automatizare al 

businesului și creșterei efecienței  proceselor de 

conducere al companiei. 



Facte și cifre  

 O rețea de centre regionale tehnice; 

 Peste 200 de reprezentanți internaționali în mai 

mult de 22 de țări; 

 Gold Certified Partener  al Microsoft din 2009 

 Deținător ale multora premii de la expozițiile din 

Bulgaria și Rusia.  

  Membru al Bulgaro-rusă Cameră de 

Comerț. 



 200 de reprezentanți certificați și reprezentanți internaționali instruiți, numărul cărora permenent 

crește; 

pe arena mondială  

 Produsele Microinvest sunt total adaptate către baza de reglamentare în 22 țări: Bulgaria, Rusia. 

SUA, Turcia, Grecia, Mexic, Cipru, Malta, Kenya, Tanzania, Italia, Spania, Danemarca, Austria, 

Kazahstan, Armenia, Georgia, Belarus, Moldova, Ucraina, Azerbaidjan; 

 Produsele software Microinvest sunt trăduse în 13 limbi;   



Principiile ale culturii corporative 

 Ușurință 
 Inovație 

 Corectitudine 

  

 Flexibilitate 

Microinvest  este sinonimul 

încrederii și sprijinului. Clienții și 
partenerii noștri mereu pot conta 

pe noi. 

 Încredere 

Toate produsele companiei sunt 

produse pentru folosire ușoară la 

prețuri accesibile. Adaptarea 

produselor se efectuează foarte 

repede, ce permite clienților să 

obțină avantaje competitive. 

Permanent  susținem comunicarea cu 

clienții noștri, ce ne permite la timp să 

aflăm nevoile și dorințele lor. Scopul 

nostru este dezvoltarea soluțiilor 

inovatoare, pentru ca clienții mereu să 

poată fie în pasul cu biznesul. 

Noi ne concentrăm nu numai pe 

rezultate, dar și pe modalitățile de 

ale obține. Relațiile noastre cu 

clienții, furnizorii și partenerii sunt 

create pe baza încrederii și 
respectului. 

Flexibilitatea și viteza ne permite 

să fim mereu cu un pas înainte 

față de ceilalți. Datorită acestora 

avantaje, produsele noastre 

permanent se modifică și 
dezvoltă, pentru a satisface 

treburile utilizatorilor noștri. 



Gândește global. Acționează local.   

 600 obecte de comerț 
automatizate numai în Rusia 

în anul 2010. 

 Echipul companiei 

        - 95 angajați. 

 Peste 40 000  

clienți satisfăcuți 

 Lângă 570 parteneri, 

reprezentanți, 
comercianți. 



Billiard 

Bouling 

Cluburi de noapte 

 Divertisment de afaceri 

 Cafenea 

Restaurante 

Cantine 

Fast food-uri 

Baruri 

 Catering 

 Magazine nealimentare 

 

Magazine de îmbrăcăminte 

Magazine de parfumuri 

Magazine de Materiale de 

construcții 
Magazine de marfuri industriale 

 Magazine alimentare 

 
Pavilioane 

Magazine lângă casă 

Supermarkete 

Saloane de frumusețe 

Sauna și solar 

Cluburi de fitness 

Centre sportive 

 Industria frurmrseței și sănătății 

Care este destinația produselor 



Un spectru vast de servicii  

 Consultare profasională 

Consultanții noștri cu o pregătire profesională 

efectuează o asistență completă clienților și 
partenerilor noștri la punerea în aplicare și 
configurarea sistemelor software. 

 

 Susținere de încredere 

Dezvoltarea produselor 

O susținere de încredere profesională prin diferite 

canale – skype, e-mail, access la distanță și 
documentație. 

Noi permanent dezvoltăm și actualizăm toate 

produsele noastre, pentru a propune clienților soluții 
luând în considerare ultimele dezvoltări tehnologice. 



 Instalare ușoară al software-ului inclusiv procesele de 

afaceri ale utilizătorului. 

 Soluții, care includ ultimele tendințe de afaceri pentru obținerea 

rezultatelor profesionale excelente. 

 Caracteristici complete,  nici un compromis în referința calității 
si prețuri fără analogi pe piață.. 

 Tehnologia noii generații – interfață intuitivă și design 

modern. 

Software-ul din seria Microinvest Warehouse Pro  – vantajele și 
oportunitățile 



Microinvest Warehouse Pro 

Soluţie de back-office pentru management şi gestiune 

 Set de drepturi pentru fiecare utilizător 



 Mare varietate de modele de business şi procese legate de managementul producţiei şi al 

activităţilor comerciale ale companiei 

Microinvest Warehouse Pro 

Soluţie de back-office pentru management şi gestiune 



 Mare varietate de modele de business şi procese legate de managementul producţiei şi al 

activităţilor comerciale ale companiei 

Microinvest Warehouse Pro 

Soluţie de back-office pentru management şi gestiune 



 Posibilitatea de a redacta oricare operație: 

Microinvest Warehouse Pro 

Soluţie de back-office pentru management şi gestiune 



 Posibilitatea de a redacta oricare operație: 

Microinvest Warehouse Pro 

Soluţie de back-office pentru management şi gestiune 



 Lucru cu numerele de serie și termenele de valabilitate: 

Microinvest Warehouse Pro 

Soluţie de back-office pentru management şi gestiune 



 Lucru în rețea stabil: 

Microinvest Warehouse Pro 

Soluţie de back-office pentru management şi gestiune 



 Împrimare etichetelor cu coduri de bare (Microinvest Barcode Printer Pro): 

Microinvest Warehouse Pro 

Soluţie de back-office pentru management şi gestiune 



 Acces de la distanță în timp real pe Internet (Microinvest Склад Pro Web): 

Microinvest Warehouse Pro 

Soluţie de back-office pentru management şi gestiune 



Soluţie care optimizează activităţile casierilor în 

diferite tipuri de puncte de vânzare 

 Două moduri de operare – puncte de vânzare și restaurante: 

Microinvest Warehouse Pro Light 



Soluţie care optimizează activităţile casierilor în 

diferite tipuri de puncte de vânzare 

 Interfață prietenoasă și elegantă: 

Microinvest Warehouse Pro Light 



 Stiluri vizuale diferite: 

Soluţie care optimizează activităţile casierilor în 

diferite tipuri de puncte de vânzare 

Microinvest Warehouse Pro Light 



 Lucru simultan cu două monitoare: 

Soluţie care optimizează activităţile casierilor în 

diferite tipuri de puncte de vânzare 

Microinvest Warehouse Pro Light 



  În perioada 2009 – 2012 au fost împlementate peste 4 500 de obecte pe 

baza software-ului Microinvest înafară de Bulgaria. 

În perioda 2009 – 2012 au fost create și se susțin 25 siteuri despre 

Microinvest în limbi diferite. 

În timp de 3 ani creșterea activității e mai mare de 10 ori 

 

Date înteresante 



10 motive pentru a alege  

 Parteneriat sigur şi cooperare 

Microinvest este un partener 

de încredere în furnizarea de 

soluţii avansate şi prietenoase. 

 Cele mai populare soluţii 

informatice din Bulgaria 

Peste 40,000 de clienţi din 

variate domenii de activitate au 

ales Microinvest pentru 

automatizarea şi administrarea 

cu succes a afacerii lor. 

 Permanentă îmbunătăţire a 

produselor 

Toate soluţiile Microinvest sunt 

permanent dezvoltate şi 

îmbunătăţite, folosind cele mai 

recente tehnologii de 

programare şi folosind o 

interfaţă inovativă, bazată pe 

tehnologii avansate Microsoft. 

 Gamă variată de soluţii 

Nici o altă companie de profil din 

Bulgaria nu oferă o asemenea 

varietate de soluţii informatice – 

de la tipărirea de coduri de bare, 

sisteme de contabilitate şi de 

administrare a stocurilor, până la 

soluţii de management al 

livrărilor şi comenzi prin 

intermediul terminalelor mobile. 

 Suport de încredere 

Microinvest oferă 

suport excelent pentru 

soluţiile sale, tuturor 

clienţilor. 

 Tehnologie avangardistă 

În ultimele dezvoltări ale 

produselor, compania noastră 

foloseşte tehnologii avangardiste 

– acces de la distanţa şi 

replicare de date, interfaţă web 

şi sisteme pentru staţiile de 

lucru, conectate la servere 

remote, completare automată şi 

corecţia datelor în funcţie de 

legislaţie. 

 Echipă de profesionişti, înalt 

calificată 
Echipa Microinvest este 

formată din profesionişti, cu 

experienţă vastă în 

automatizarea afacerilor, 

optimizarea administrării 

depozitelor şi contabilitate. 

 Parteneriate cu producători 

de top 

Soluţiile Microinvest sunt 

compatibile cu un număr mare 

de echipamente periferice. 

 Orientare internaţională 

a produselor 

Toate aplicaţiile Microinvest 

încorporează standarde 

internaţionale de contabilitate şi 

modele de documente. 

 Cel mai atractiv raport preţ-

calitate disponibil pe piaţă 

Microinvest oferă gama de 

soluţii la preţuri competitive, fără 

a impune tarife de mentenanţă 

obligatorii.  



Warehouses, Retailers 

Clienții noștri 

Bulfrucht 

Evelin Commerce 

Hadjiiski 

“Microinvest e partenerul nostru pentru mult timp. Cu 

mare succes organizăm afacerile noastre cu produsele 

companiei începând cu anul 1997. Noi suntem 

satisfăcuți cu produsele lor de calitate și un serviciu 

superb.”  

   Mira-H 

  



Clienții noștri 

Sedii comerciale 

Supermarket“Equator” 

„Continuă să propună soluții moderne și 
utile” 



Clienții noștri 

Livrare de comerț 

„Produsele Microinvest sunt bune și 
comode. Echipa calificată și profesională 

mereu e pregătită să ajute.” 

Firma Bor Chvor 

Bistro Tanya 

Bor Chvor 

Nemo 



Clienții noștri 

Afaceri de divertisment 



Clienții noștri 

Afaceri de divertisment 



Automatizare deșteaptă! 

  

skype: 

microinvest.bulgaria  
 

www.microinvest.ro 


