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Нашата история започна преди много години

Елит Софтуер е основана и започва работа през 1999 година, в София, от екип от 
програмисти и счетоводители. 

В тези времена понятието ERP не съществуваше, компаниите едва възникваха, а 
софтуерите се пишеха от любители и ентусиасти. Каквито бяхме и ние. 

Още тогава виждахме необходимостта на компаниите от еднороден, унифициран 
софтуер който да им помага в управлението на бизнеса и започнахме да създаваме 
нашия продукт Zeron, а когато маркетолозите измислиха понятието ERP, ние осъзнахме 
че продуктът ни се е превърнал в професионалната система Zeron ERP, над която 
работим и усъвършенстваме и в днешния ден. 

През всичките тези години ние се развивахме заедно и благодарение на нашите клиенти, 
създавахме нови, усъвършенствани версии на нашата ERP платформа и се стараехме да 
им предоставями всички модерни и ефективни функции, които да им помагат в 
управлението на бизнеса. 

Заедно имаме чудесно сътрудничество, за което им благодарим!



Нуждите на нашите клиенти

Както и останалите компоненти на прогреса, така и ERP системите
облекчават живота на компаниите, но кои са главните неща, които искат те?

Основни изисквания

 Бърз достъп до информация
 Визуализация на наличната информация
 Контрол над наличностите и ресурсите на компанията
 Вкарване на правила и стандарти в работата
 Сигурност и лесна поддръжка

Вторични изисквания

 Професионална ERP система
 Пълна интеграция на всички модули и възможности на системата
 Доставчик, който има история и опит на пазара
 Лесна работа със системата
 Приемлива цена



Предлагаме правилните продукти

В Zeron V/4 се съдържат абсолютно всички концепции и функционалности, 
разработени, към момента, в световната ERP индустрия: 

 В основата си продуктът ни е различен от останалите ERP системи. Той се базира на BPM 
(Business Process Management) стандарт за управление. Това е система, при която 
функционалностите не се изпълняват чрез кликване на стандартни менюта, а се работи с 
предварително нарисувани последователности на действия.

 Пълната интеграция на продукта ни означава, че той е проектиран, създаден и усъвършенстван 
като едно цяло, и докато повечето ERP системи работят с „кръпки“ - модули и функции, от 
различни производители, то ние сме проектирали и интегрирали всички модули и 
функционалности, които да работят прецизно и гладко заедно. 

Всъщност това са специфични предимства на продкута ни, но за вас е важна и друга 
негова страна, затова и отделяме много време и работа в тези области – поддръжка, 
внедряване и продажбен процес.



Ултра-модерни и много ефективни

Решения.

Представете си най-скъпите и професионални ERP системи. Дори те нямат всички 
функционалности, които бихте искали. Дори те изискват интеграция с външен софтуер, 
за да ви представят, примерно интерактивни данни и система за анализи. 

Но ние можем. 

Интегрирана, работеща гладко, отчитаща и показваща лесно динамични данни, в реално време,  
система за бизнес анализи (BI), чрез табла. И това не е всичко.



А искате ли Облачни услуги?

Тези услуги не са нещо съвсем ново или пък неизвестно. И носейки в себе си голями 
ползи за клиента те са обречени на успех. 

 Не инвестирате в инфраструктура и хардуер

 Спестявате пари от скъпоструваща софтуерна поддръжка

 Получавате сигурност съизмерима с тази на банковите услуги

 Достъп, през браузър, от всяка точка, в която има интернет

 Сигурност при възстановяването на данни

И още много неща. Бъдещето е тук и ние можем да ви го предложим.



Софтуер, като услуга (SaaS)

Какви са начините да внедрите в компанията си модерен и ефективен софтуер, от 
утвърдена компания, като запазите разходите в рамките на здравия разум и възможен 
бюджет? 

Какви са директните ползи за компаниите?

 Плащате разумна месечна вноска, която е постижима за бюджета ви, вместо да отделите веднага 
(или на части) голяма сума, за да придобиете страхотен, но скъп софтуер. По този начин 
професионалният софтуер става достижим за много по-голям кръг от компании.

 Обновявани и нови версии. Знаете, че всички обновявания, нови версии и нови 
функционалности се заплащат допълнително....но не винаги. Чрез тази услуга получавате новите 
версии, обновявания и функционалности веднага и без допълнителни разходи.

Елит Софтуер планира към 2021 година  да има 90% клиенти на Облачни услуги, които 
ползват софтуера като услуга (SaaS), като локалните инсталации ще останат като редки 
изключения за тези клиенти, които имат огромна инфраструктура и възможности да я 
поддържат. 



Нашите клиенти

Наши клиенти са фирми от цялата страна. 

Сред тях има фирми с различна големина - от фирми с 1 компютър до фирми с над 100 
компютъра работещи на Zeron. Имаме клиенти работещи в един офис, както и клиенти 
работещи на Zeron в реално време през интернет с техните поделения в цялата страна. 



Стандарти на компанията

Усилията на компанията ни са съсредоточени основно в четири области:

1. Усъвършенстване и разработка на продуктите ни
2. Правила и стандарти при внедряване на продуктите
3. Правила и стандарти за поддръжка на продукти и клиентско обслужване
4. Правила и стандарти на продажбения процес

Съзнаваме ясно, че създаването на удобен, ефективен и функционален продукт, отговарящ на 
изискванията на клиентите, е само половината от работата ни. Процесът на внедряване на продукта, 
обикновено е тежък, затова внедравяме и усъвършенстваме строги процедури и стандарти във 
внедряването на продуктите ни. Това улеснява нас, нашите клиенти и прави процеса лек и ясен за 
участниците, в него.

Отличната поддръжка е това, което създава „доволния клиент“. Разработили сме всички опции, които 
да направят работата с продуктите ни „незабележима“ и „непроблематична“ – персонални 
консултанти, онлайн и офлайн поддръжка, тикетинг система, която ескалира проблемите и ви дава 
отчет за тяхното решаване, обучения за ползването на продуктите ни и др.



Контактна информация

София
Елит Софтуер
Централен офис
ул. "Крум Кюлявков" 15А, ет. 9, офис 17
Телефон / Факс: (02) 962 60 81, 862 45 68 
email: sales@zeron.bg

Информация може да намерите и на уеб сайта ни www.zeron.bg – Често задавани въпроси, 
продуктови и други презентации, детайлна информация за продуктите ни, контактите на офисите ни 
във Варна, Пловдив, Стара Загора и още много детайли, които биха ви заинтересували.

mailto:sales@zeron.bg
http://www.zeron.bg/

