
Фирма Microinvest  е създадена през 1995 г. като наследник 
на първата българска софтуерна компания (ППП Microinvest, 
1984). За кратко време фирмата разработва няколко основни 
продукта, с които се утвърждава като лидер в областта на 
счетоводния  и търговски софтуер.

Софтуерните решения на Microinvest  успешно автоматизират 
всички дейности, свързани със следенето и контрола на 
стоки, валути, операции и документи. Те са създадени, за 
да предложат модерно решение за оптимизация на бизнес 
процесите в съвременната фирма.

Счетоводните продукти Microinvest Делта Pro и Microinvest ТРЗ и ЛС Pro са подходящи за 
работа в счетоводни къщи, одиторски кантори, финансови, застрахователни и консултантски 
компании, както и за всеки клиент, който се нуждае от счетоводна система и система за 
цялостна обработка и контрол на данните за персонала на фирмата.
Компанията е специализирана в изграждането и поддържането на цялостни POS системи, 
внедрявани в складове, магазини, супермаркети, ресторанти, бирарии, пицарии, кафета, 
барове, дискотеки, както и в обекти от развлекателния бизнес и в търговията с хранителни 
и нехранителни стоки. За да отговори на нуждите на своите клиенти, Microinvest разполага 
с висококвалифицирани програмисти, инженери, проектанти и сервизни специалисти, които 
проектират, разработват, изграждат и поддържат системи на високотехнологично ниво.
От 2005 година в портфолиото на компанията намират място и специализирани софтуерни 
системи за управление  на малки и средни предприятия (ERP Mago.NET), както и система за 
управление на взаимоотношенията с клиенти, партньори и доставчици (SugarCRM).

Microinvest във факти и цифри:
Носител на 4 златни медала от Международния панаир в Пловдив:
1997 – Златен медал за най-добра интелектуална разработка
2000 – Златен медал за разработка на продукт Microinvest Дъга
2001 – Златен медал за разработката “Офис във Вашата длан”
2009 – Златен медал за иновативен продукт Microinvest Cyber Café
Фирмени офиси в София, Варна, Бургас и Велико Търново;
Над 90 висококвалифицирани служители;
Широка дилърска мрежа от над 130 дистрибутори в 65 града в България;

Повече от 300 международни представители в над 18 страни;
Сертифициран Златен партньор на Microsoft от 2009 г.;
Certificate of Exellence of Microsoft за водещите програмисти;
Внедрена система за управление на качеството - ISO 9001:2008;
Член на редица водещи организации и сдружения (БСК, БАИТ, 
БАСКОМ, БРТПП, БАДФУ, АССП и др.);
Над 42 000 доволни клиенти.  



Можете да откриете 
офисите на Microinvest 
във всяка една област 
на България! 

Централен офис:
1618 София, 
бул.”Цар Борис III” № 215, ет.12
тел: 0700 44 700
(02) 955-55-15
(02) 955-53-34
(02) 955-72-26
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Европа Азия Северна 
Америка Африка

Нашите водещи партньори по света са Русия, 
Украйна, САЩ, Румъния, Турция, Гърция, 
Испания, Кипър, Малта, Кения, Tанзания, 
Казахстан, Армения, Грузия, Беларус, 
Молдова, Руанда, ЮАР, Нигерия и много 
други.

-  в СвЕТовЕН МАЩАБ
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- СчЕТовоДНА СИСТЕМА оТ Ново поКоЛЕНИЕ - Microinvest Делта Pro е счетоводна система от ново поколение, 
която съчетава три важни фактора за успех във всяка дейност – 
бързина, удобство, функционалност. Създадена е възможност за 
обработка на голям обем информация, което прави програмата 
подходяща както за малки, така и за средни и големи фирми, 
които обработват множество операции ежедневно.

Програмата се отличава с интуитивност – вградените контроли 
подпомагат работата на опитния счетоводител и минимизират 
процента на допусканите счетоводни грешки. Запазената линия 
на програмните продукти на Microinvest – работа с неограничен 
брой фирми, без допълнително заплащане, позволява новата 
счетоводна система да бъде успешно внедрена не само в еди-
нични предприятия, а и в счетоводни и финансови къщи.

С КАКво СЕ оТЛИчАвАМЕ оТ оБИКНовЕНИТЕ СчЕТовоДНИ СИСТЕМИ?

Многофункционален прозорец за контиране, позволяващ едновременно контиране на операции и анализиране на сметки;
Модул за валутни сметки и преоценка, който автоматично извършва трудоемката работа по преоценка на валутата;
Неограничени възможности за редакция, с което се постига цялостен контрол върху въвеждането на информация;
Сметкоплан с пет нива на поданалитичност, достатъчен и за най-разнородната дейност;
Възможност за създаване на начални салда по партньори и по документи, за постигане на абсолютна точност на счетоводната 
информация.
Мощен и интуитивен инструмент за автоматично закриване на салда по партньори, както в лева, така и във валута.
Създаване на шаблони за често използвани операции, за постигане на максимална бързина при въвеждане на информация;
Иновативен модул с амортизации, позволяващ преглеждането и коригирането на създадения амортизационен план преди запис;
Възможност за създаване на дневници по ДДС и експорт на необходимите файлове към системата на НАП;
Гъвкави счетоводни справки с възможност за филтриране по нива и допълнителна обработка на резултата;
Експорт на всички справки към MS Excel
Стабилна работа в мрежа и по интернет, което позволява въвеждането на информация в една база от няколко отдалечени работни 
места едновременно;
Съвместимост с Windows XP/Vista/7/8 32-bit и 64-bit;
Минимална конфигурация: 
        CPU: 1.5GHz, RAM: 1GB, 
        HDD: 10GB, OS: Windows XP Service Pack 3



- СофТУЕР ЗА УпРАвЛЕНИЕ НА ЛС оТ Ново поКоЛЕНИЕ -

www.microinvest.net

оСНовНИ пРЕДИМСТвА И фУНКЦИоНАЛНоСТИ:

Microinvest ТРЗ Pro е новаторска система 
за цялостна обработка и контрол на данните 
за персонала на фирмата – от въвеждане и 
начисляване, до експортиране и архивиране 
на индивидуални досиета на работници.

Програмата е изградена върху стабилна база на 
MS SQL Server, което предполага както сигур-
ност и постоянна защита на информацията, 
така и натоварване с голям обем от данни. 
Предвидени са функции като контрол на достъп, 
въвеждане и редакция на информацията от 
отдалечени работни места, бърза работа с 
картоните на служителите и др.

Свеж и улеснен интерфейс, с вградени автоматизации, насочващи функции и активна помощ, които 
правят програмата достъпна за работа и от начинаещи потребители;
Пълен набор от бланки и документи, необходими за организация на дейността по завеждане на 
личния състав;
Автоматична номерация и архив на изходящата документация;
Изграждане на цялостно и подробно досие на работниците и служителите, въвеждане на няколко 
назначения в един личен картон, с възможност за обединяване и обмен на данни;
Подготовка на файлове с данни за експорт към НАп и НоИ за: 
       - Декларация Образец 1 и Декларация Образец 6;
       - Уведомления за договори;
       - Данни за болнични;
Визуализиране на данните преди експорт във формат на бланките по нормативна уредба, за по-
лесна и бърза за редакция на информацията;
Изготвяне и запис на файлове за изплащане на заплати и осигуровки по банков път, към повече от 
20 търговски банки;
Уникална технология за въвеждане на присъствени дни, болнични и отпуски чрез персонален 
календар за всеки един работник;
Подробни справки с богати филтри и възможност за индивидуални настройки;
Генериране на трудоемки справки като Уп2, Уп3, форма 76, справки за статистиката и др.
Експорт на всички документи и справки към MS Excel, MS Word, PDF, XML и др.;
Стабилна работа в мрежа и по интернет, което позволява въвеждането на информация в една база 
от няколко отдалечени работни места едновременно;
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Microinvest Invoice Pro е безплатен продукт за фактуриране от 
ново поколение. В продукта има възможност за издаване на фактури, 
дебитни известия, кредитни известия, проформа фактури и др.
В Microinvest Invoice Pro са включени всички необходими атрибути 
за издаване на документи, според последните промени на българското 
законодателство. Продуктът работи, както с локална база данни, така 
и през Интернет. Връзката през Интернет не изисква инсталирането 
на сървър, данните са напълно защитени, като се дава възможност на 
всяка фирма да свърже офисите си в обща система за фактуриране. 
Особено интересна е възможността счетоводни кантори да получават 
документи в реално време, да ги обработват незабавно и дори да 
асистират на клиентите си при издаването им, било то от другия край 
на света.
Microinvest  Invoice Pro е съвместима с всички 32 и 64-битови 
операционни системи на Microsoft, включително Windows Vista,
Windows 7 и Windows 8.

оСНовНИТЕ пРЕДИМСТвА:

Нов инсталатор с възможност за сваляне на компонентите от Интернет;
Възможности за редакция на произволни данни в произволен период; 
Възможност за работа по Интернет на една фирма с отдалечени офиси;
Създаване на обща фактура от много стокови разписки;
Лека, компактна и напълно безплатна програма; 
Съвместимост с най-новите Windows системи;
Лесна, подредена и удобна за работа; 
Анулиране на документ; 
Работи с всички видове принтери; 
Гъвкава система за номерация на документи;
Архивиране и възстановяване на данните;
Конверсия на данни от Microinvest Invoice;
Издаване на електронна фактура (eFaktura);
Възможност за работа с повече от една банкови сметки;
Набор справки за анализ на данните.
Импорт на номенклатури от Microinvest Склад Pro.



Microinvest Склад Pro е гъвкава система за управление на 
стоковите наличности и парични потоци на фирмите. Програмата 
позволява да бъдат контролирани всички процеси, свързани с 
управление на производствената и търговската дейност.

С Microinvest Склад Pro можете да оцените постигнатото от 
Вашия бизнес чрез подробни справки и статистически отчети. 
Едновременно с това с програмата се извършва пълен мониторинг 
върху дейността на персонала чрез регистрирането на всяко 
действие и операция, извършени от него.

Системата позволява да се проследи във всеки един момент количеството използвани 
запаси и да се планират необходимите разходи. Microinvest Склад Pro познава нуждите 
на Вашата фирма и дава съвети за бъдещи покупки и поръчки.
Системата може да бъде разширена с различни приложения, които я правят отличен избор 
за различни сфери на дейност.

въЗМожНоСТИ НА пРоДУКТА:

Работа в режим клиент - сървър + Репликация на данните; 
Поддръжка на огромни натоварвания, номенклатури и операции;
Дървовидни структури на всички номенклатури;
Съвместим интерфейс и познат графичен стил;
Възможност за различни графични изгледи;  
Цялостна система за управление на бизнеса, с нива на достъп и голям брой потребители;
Разпределена мрежова топология, отдалечен достъп и синхронизация;
Глобално дефиниране на правата за достъп на всеки потребител;
WEB интерфейс и администриране;
Импорт на данни от MS Excel и други продукти на Microinvest;
Връзка с мобилни Pocket PC базирани устройства;
Клиентът задава информационния поток и последователността на операциите;
Възможност за редакция на всяка операция;
Възможност за работа с партиди и серийни номера;
Възможност за следене на плащанията;
Възможност за работа с валути и обекти;
Възможност за следене на серийни номера, гаранционни срокове и т.н.;
Съвместимост с Windows XP/Vista/7/8 32-bit и 64-bit;
Минимална конфигурация: CPU: Pentium IV 1.4GHz, RAM: 1GB, HDD: 40GB 
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- АДАпТИвЕН ИНТЕРфЕйС
- РЕпЛИКАЦИя НА ДАННИТЕ
- 7 ДИЗАйНЕРСКИ СТИЛА
- пРофЕСИоНАЛНо ИЗГЛЕжДАЩИ ДоКУМЕНТИ
- СТАБИЛНА РАБоТА С оТДАЛЕчЕНИ оБЕКТИ в 
РЕАЛНо вРЕМЕ

- РЕШЕНИя ЗА АвТоМАТИЗАЦИя НА вАШИя БИЗНЕС - 
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- РЕШЕНИя ЗА АвТоМАТИЗАЦИя НА вАШИя БИЗНЕС - 

ГАРАНТИРА УСпЕх
в РАЗвИТИЕТо НА 
вАШИя ТъРГовСКИ оБЕКТ
ИЛИ РЕСТоРАНТ

Microinvest Склад Pro Light е иновативен продукт, разработен, за да отговори на нуждите на 
всички видове търговски обекти: супермаркети, магазини, заведения за хранене (ресторанти, 
пицарии, бързо хранене, кафенета), развлекателни места (барове, кръчми, нощни клубове, 
дискотеки). Програмата е подходяща за извършване на продажби в натоварени търговски 
обекти. Продуктът оптимизира и контролира процеса по осъществяване на продажбите и 
плащанията.

С минимални изисквания към хардуера, ергономичен дизайн и изключително улеснена работа, 
Microinvest Склад Pro Light е надеждна софтуерна система, която може да бъде полезна 
на всички видове складове, магазини, заведения за хранене и всякакъв тип търговски обекти. 
Продуктът е оптимизиран за работа с всички видове периферни устройства: баркод четци, touch 
screen терминали, работи с всички фискални принтери, POS принтери и касови апарати.

Microinvest Склад Pro Light предлага на своите клиенти два режима на работа:

Microinvest Склад Pro Light - Търговски обект е подходящ за 
работа в супермаркети, магазини и ресторанти за бързо хранене. 
С помощта на приложението, операторите могат бързо и лесно 
да извършват продажби, плащания, да издават всякакъв вид 
документи и да прилагат съответните отстъпки за клиенти. 
Microinvest Склад Pro Light - Търговски обект позволява на 
собствениците и управителите да изградят система на достъп за 
своите служители съобразно структурата на компанията.

Microinvest Склад Pro Light - Ресторант е специализиран ин-
терфейс и е подходящ за работа в ресторанти, пицарии, барове, 
нощни клубове и други заведения за хранене. Приложението 
предлага всички характерни за този тип търговски обекти функции 
- откриване и разделяне на сметка, различни видове плащания, 
печат на междинни бележки, управление на всички видове 
фискални и нефискални устройства, определяне нива на достъп, 
автоматично подаване на поръчка към кухня и бар. Разработени са 
и някои специални модули като “Happy Hour” и модул “Резервации”.
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- РЕШЕНИя ЗА АвТоМАТИЗАЦИя НА вАШИя БИЗНЕС - 
Microinvest Склад Pro Mobile следва съвременните тен-
денции в малкия и средния бизнес и предоставя голям брой 
решения за разширяване, автоматизиране и ускоряване 
на дейността навсякъде и по всяко време. Функционално, 
продуктът се явява разширение на познатия Microinvest 
Склад Pro, предназначено да работи на устройства с 
операционна система Windows Mobile 2003 и всички след 
нея.

Microinvest Склад Pro Mobile е приложим за разносна 
търговия, ревизия в големи обекти, а също и като преносим, 
„личен” терминал за продажби, поръчки и проверки на 
наличности в самия офис. Поддържат се всички съвременни 
технологии за безжична връзка с отдалечен сървър, което 
прави възможен избора на най-подходяща схема на работа 
за всеки отделен клиент.

въЗМожНоСТИ НА пРоДУКТА:

Продажби;
Доставки;
Ревизия;
Поръчки;
Възможност за работа с партиди и серийни номера;
Печат на документи (фактура, фискален бон и стокова разписка) от мобилен принтер;
Възможност за безжичен печат, базиран на Bluetooth технология;
Познат и удобен интерфейс;
Бързо търсене на стоки в големи номенклатури;
Поддръжка на устройства с баркод четец;
Работа в offline и online режим;
Връзка през Bluetooth, Wi-Fi, GSM/GPRS, USB;
Пълна съвместимост с базата на Microinvest Склад Pro*;
Права на достъп. Работа с голям брой потребители;
Възможност за работа с обекти;
Дървовидни структури за всички номенклатури.
Възможност за проследяване движението на операторите, използващи мобилни устройства с 
вграден GPS приемник чрез приложението Microinvest GPS Tracker.

* Изисква Microsoft SQL сървър (MS SQL 2000, 2005, SQL Express)
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- РЕШЕНИя ЗА АвТоМАТИЗАЦИя НА вАШИя БИЗНЕС - 
Web интерфейсът на Microinvest Склад Pro пред-
ставлява централизиран модул за управление на 
складовата наличност на фирмата. Чрез предварително 
дефиниран Web адрес, Вие и Вашите клиенти можете 
да извършвате операции директно в базата от данни 
на Вашата фирма.

Достъп до данните от всяка точка на света;

Защита на данните с име и парола;

Централизирано управление на достъпа и данните;

Работи под всички операционни системи;

Няма изисквания към компютъра;

Поддръжка на огромни номенклатури и операции;

Дървовидни структури на всички номенклатури;

Съвместим интерфейс и познат графичен стил;

Разпределена мрежова топология, отдалечен достъп и синхронизация;

Клиентът задава информационния поток и последоват

Възможност за работа с партиди и серийни номера;

Възможност за следене на наличности в реално време;

Възможност за следене на плащанията;

Възможност за работа с обекти;

Възможност за следене на серийни номера, гаранционни срокове и т.н.;

Издаване на стандартни документи;

Много и разнообразни справки.

оНЛАйН СИСТЕМА ЗА 
УпРАвЛЕНИЕ НА СКЛАДовАТА 
НАЛИчНоСТ НА фИРМАТА.
НАвСяКъДЕ И по вСяКо вРЕМЕ!
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- РЕШЕНИя ЗА АвТоМАТИЗАЦИя НА вАШИя БИЗНЕС - 

Безплатен и мощен 
складов софтуер във 
вашия Windows® 
телефон!

Microinvest Склад Pro Phone съчетава възможно-
стите на складов софтуер с удобството на Вашия 
Windows® телефон, позволявайки Ви да управлявате 
Вашия бизнес с най-добрите мобилни технологии 
навсякъде и по всяко време. Приложението се 
отличава с лесна навигация, интуитивен интерфейс 
и отлични функционалности.

Сега разполагате с мощен инструмент, с който ще обслужвате Вашите клиенти в или 
извън търговския обект, заведението, склада или фирмата и то директно от мобилния си 
телефон. С помощта на Microinvest Склад Pro Phone извършвате продажби, сигурни 
плащания и издавате платежни документи. Приложението позволява автоматично 
да следите и планирате стокови наличности, да получавате информация за клиенти и 
партньори.

С Microinvest Склад Pro Phone можете:

Да извършвате продажби;

Да организирате доставки;

Да осъществявате ревизии;

Да управлявате поръчки и рекламации;

Да работите с партиди и серийни номера;

Да търсите бързо стоки в големи номенклатури;

Да използвате приложението в offline и online режим;

Да обменяте информация през Wi-Fi, GSM/GPRS, USB;

Да задавате права на достъп за различните потребители;

Да управлявате дървовидни структури за всички номенклатури;

Да изградите цялостна търговска система с помощта на останалите 

софтуерни решения на Microinvest.

Управлението на устройствата с инсталиранo приложение
се осъществява с помощта на продукта
Microinvest Склад Pro Phone Manager.
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- РЕШЕНИя ЗА АвТоМАТИЗАЦИя НА вАШИя БИЗНЕС - 
Microinvest Barcode Printer Pro е програма от ново поколение за създаване и 
разпечатване на баркод етикети, работеща както на стандартни лазерни и мастилено-
струйни принтери, така и на специализирани етикиращи принтери като Datecs EP-50, 
Datecs LP-50, Zebra и други. Програмата може да работи самостоятелно, както и като 
разширение на Microinvest Склад Pro. Предвидена е и възможност за изтегляне на 
информацията за стоките от произволен файл на Microsoft Excel.

Microinvest Barcode Printer Pro поддържа баркод стандартите EAN13 и EAN8. В 
инсталацията на приложението са включени много примерни шаблони за етикети. В 
приложението е предвидена възможност да се отпечатват етикети на стоките от даден 
документ (доставка, продажба, поръчка и т.н.), както и на стоките от дадена група или 
отговарящи на даден филтър по име или код. На етикета могат да се поставят различни 
атрибути на стоките напр. име, цена, кат.номер, баркод, мерна единица и др. Може да 
се поставят също така произволен текст или изображение (напр. фирмено лого), както 
и вградените в програмата стандартни знаци за маркировка като CE, Co, символи за 
рециклиране и транспортиране и други.

Работата с приложението е изклю-
чително лесна, благодарение на 
интерфейса от типа „помощник”, 
който превежда потребителите 
стъпка по стъпка през целия процес.

фУНКЦИоНАЛНИ въЗМожНоСТИ НА пРоДУКТА:
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- РЕШЕНИя ЗА АвТоМАТИЗАЦИя НА вАШИя БИЗНЕС - Microinvest eMenu Pro е иновативен продукт, пред-
лагащ модерна, бърза и интерактивна работа при об-
служване в барове, заведения и ресторанти. Инсталиран 
на мобилни или стационарни устройства за всяка маса в 
едно заведение. 

Microinvest eMenu Pro може да бъде използван като 
интерактивно електронно меню, напълно заместващо своя 
хартиен аналог. С негова помощ, чрез снимки и описания, 
клиентите сами разглеждат, избират желаните храни и 
напитки и правят поръчка.

Решението позволява да бъде използвано и като работно място на сервитьорите. Чрез 
Microinvest eMenu Pro те могат да маркират, обработят и препратят получените поръчки 
в реално време, като по този начин се оптимизира процесът на обслужване на клиентите. 

Функционално, Microinvest eMenu Pro е разширение на Microinvest Склад Pro и допъл-
нение към Microinvest Склад Pro Light, като се превръща в идеално попълнение към 
комплексна система за професионално и модерно обслужване.

Може да прилагате снимки и описание към всеки един артикул;
Лесен и бърз избор на неговите вид и количество;
Възможност за редакция на всяка операция;
Палитра от визуални стилове и цветово оформление;
Web технология и бързодействие без Flash;
Възможност за динамичен или статичен избор на маса;
Интуитивен интерфейс;
Класификация на потребителите в различни категории - VIP клиент, служебен 
потребител и др.;
Бърза конфигурация и настройки;
Връзка и печат към различни видове периферни устройства - фискални принтери, 
кухненски принтери, видеонаблюдение и др.;
Създаване на професионални презентации на предлаганите продукти само за 
няколко минути (Digital Board);
Защита на данните с име и парола;
Минимални изисквания към хардуерното оборудване;
Пълна съвместимост с базата на Microinvest Склад Pro.

фУНКЦИоНАЛНИ въЗМожНоСТИ НА пРоДУКТА:
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- РЕШЕНИя ЗА АвТоМАТИЗАЦИя НА вАШИя БИЗНЕС - 
Microinvest FastPOS for Android е аван-
гардно приложение за автоматизация на 
малък и среден магазин, павилион, бутик 
или мобилна търговия. Програмата може да 
работи автономно или като част от цялостна 
търговска система с централен сървър за 
базата от данни.
 
Microinvest FastPOS for Android об-
хваща стандартните процеси за вход на 
оператор чрез парола, избор на стоки, продажби, печат на документи върху принтер 
(стандартен или фискален), изпращане на данни към централен сървър и интеграция 
с търговски системи.

Продуктът притежава интеграция с разнообразни баркод скенери, система за 
разпознаване на 1D и 2D баркодове чрез вградената камера на устройството, бърз и 
интуитивен потребителски интерфейс.

При създаване на Microinvest FastPOS for Android са отчетени всички особености на 
ежедневната работа на продавач-касиерите, затова програмата е силно оптимизирана 
за техните нужди и предлага оптимално съотношение между простота и ефективност.

пРЕДИМСТвАТА, които FASTPOS FOR ANDROID ви дава:

Фантастично бърза работа на операторите и удобство при изпълнение на ежедневната им дейност;
Интуитивен интерфейс, лесен за изучаване и достъпен за всички продавачи;
Оптимизация на обслужването чрез минимално време за обработка на процесите;
Ниски системни изисквания за използвания хардуер и съвместимост с широк набор от устройства с Android;
Интеграция с произволна компютърна система за търговска дейност;
Поддръжка на няколко езика и лесно превеждане и добавяне на нов език;
Адаптиране под изискванията на индивидуален клиент или софтуерна компания;
Незаменим помощник за мигновено обслужване на клиентите. 

предимство на продукта е възможността за 
връзка чрез WiFi или GPRS технология, което 
позволява дистанционна работа и акумулиране 
на продажбите в централен сървър. поддържа 
се работа в мрежа и многопотребителски 
интерфейс.
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Microinvest Restaurant for An-
droid е авангардно приложение за 
приемане на поръчки и автоматизиране 
на дейността на сервитьори в бар, 
ресторант, клуб или кафе. Програмата 
позволява електронно обслужване 
на клиентите, дистанционна връзка 
с компютърна ресторантска система, 
отпечатване на междинни бележки на 
отдалечен принтер и централизирано 
управление на поръчките. Чрез този 
продукт сервитьорите стават по-
ефективни и скоростта на обслужване 
на клиентите нараства.

При създаване на Microinvest  Restaurant for Android са отчетени всички особености 
на ежедневната работа на сервитьори, бармани и готвачи, затова програмата е силно 
оптимизирана за техните нужди и предлага оптимално съотношение между простота и 
ефективност. Чрез удобен, интуитивен интерфейс и правилно разпределение на задачите 
и отговорностите, Microinvest  Restaurant for Android въвежда ред при обслужването 
на клиентите и контрол върху дейността на бар и кухня.

пРЕДИМСТвАТА, които Microinvest Restaurant for Android ви дава:

Интеграция с водещи компютърни системи за управление на ресторант, кафе или клуб;
Поддръжка на няколко езика и лесно превеждане и добавяне на нов език;
Адаптиране под изискванията на индивидуален клиент или софтуерна компания;
Незаменим помощник за мигновено обслужване на клиентите.

Фантастично бърза работа на сервитьорите и удобство при изпълнение на 
ежедневната им дейност;
Интуитивен интерфейс, лесен за изучаване и достъпен за всички потребители;
Оптимизация на обслужването чрез минимално време за обработка на 
процесите;
Ниски системни изисквания за използвания хардуер и съвместимост с широк 
набор от устройства с Android;

предимство на продукта е възможността за 
връзка чрез WiFi или GPRS технология, което 
позволява дистанционна работа и акумулиране 
на поръчките в централен сървър. поддържа 
се работа в мрежа и многопотребителски 
интерфейс.

- РЕШЕНИя ЗА АвТоМАТИЗАЦИя НА вАШИя БИЗНЕС - 
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“Аристон С” ооДхипермаркет “Аветисян хоумстор”

“Джи пи Ел” ЕооД хотели и ресторанти “Корнер”

Аква клуб “Котвата”Snooker & Billiard Center

Магазин “Малечко” Магазин “Лъки Ленд”

- ИЗГРАДЕНИ оБЕКТИ -
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хотел Spa ‘‘Терма’’хижа ‘‘Рилски езера’’Ресторант “Мурафети”Клуб “КлубНика”

Кафе “Kamari Health Lounge Coffee” Кафе “То-Ту Эко еда” Млекарницата ‘‘Добрев’’ ‘‘Vino & Tapas’’

Комплекс ‘‘хармони хилс’’

Кафе “чердачок”

Деликатесен магазин ‘‘Bread & Wine’’ Кафе “Coffeein”Магазин и пицария ‘‘пицца маркет”

Ресторант “Югославия” Ресторант-бирария “при пушкин” Кафе “Миллениум”

- ИЗГРАДЕНИ оБЕКТИ -
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Сладкарница “КРАМЕР”Ресторант ‘‘Смирновъ’’

пицария “Уно”Механа ‘‘Мехомия’’

Закусвалня WantedГранд Кафе 

Бар ‘‘Galaxy Bowling’’ Кафе - аперитив парк Лайф

- ИЗГРАДЕНИ оБЕКТИ -
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Ресторант ‘‘Irish Pub’’Ресторант ‘‘Memories’’Бар ‘‘Joker’s’’Кафе аперитив ‘‘LINO BAR’’

Ресторант ‘‘1001 нощ’’ Ресторант ‘‘Fish and Grill Dunava’’ Кафе Бар “White” Ресторант “Дежа ву”

Ресторант “Капитан”Ресторант “Секвоите”Мексиканска бърза закуска 
‘‘фернандос’’

Ресторант за бързо хранене 
‘‘Спектрум’’

Бар “Juice Bar”Сладкарница “хит”COFFEE BUSINESS DISTRICTкафе - бар ‘‘Brilliance’’

- ИЗГРАДЕНИ оБЕКТИ -
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Магазин за понички “Everyday’s donuts”Клуб ‘‘1321’’

Кафе-аперитив ‘‘Бар код’’ Кафе ‘‘Алфрида’’

Кингс КлубЗаведение за бързо хранене ‘‘BSR’’

бар ‘‘The College’’ Снек-бар “Гепи”

- ИЗГРАДЕНИ оБЕКТИ -
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КоНТАКТИ

Централен офис
СофИя

бул.“Цар Борис III” № 215,
ет.12

(02) 955-55-15
(02) 955-53-34
(02) 955-72-26

office@microinvest.net

факс:
(02) 955-40-46 
вътр.217

Oфис Бургас

Oфис велико Търново

Oфис варна

ул.”христо Ботев” №32, ет. 1

(056) 824-173
0885 300 595

burgas@microinvest.net

ул.“Независимост” №29, офис 3              

(062) 605-615
0885 300 594 

tarnovo@microinvest.net

ул.”Ст. Стамболов” №12, партер

(052) 69-56-78
0885 504 407 

office.varna@microinvest.net

Национален телефонен номер: 0700 44 700 

Работно време: 09:00 - 17:30 (понеделник - петък)




