
Вашият бизнес във Вашите ръце



НИЕ ВИ ДАВАМЕ УДОБСТВО, 
ЕФЕКТИВНОСТ И ПЪЛЕН КОНТРОЛ 
В БИЗНЕСА. ВСЕКИ ДЕН.
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Компанията оперира на българския 

пазар повече от 18 години. През  

това време, с различни версии на 

нашия софтуер, са работили повече 

от 1900 компании. 

години

ГРАДА

служителиПАРТНьори

Данни, факти и информация

КОМПАНИЯТА

През 2017 екипът ни е съставен 

от над 20 служители – софтуерни 

инженери, дизайнери, консултанти 

по внедряване, търговски и 

маркетингови специалисти.

Офиси на Елит Софтуер има във 

Варна, София, Пловдив и Стара 

Загора, като те предоставят услуги 

на клиенти от цялата страна.

..на два континента. Компанията навлезе 

успешно и на пазара в Румъния, като 

софтуерът ни е пригоден и адаптиран към 

данъчното законодателство на страната. 

6
държави



2000 SAAS
потребители възможности

Zeron V/4 е последната версия на 

нашия ERP софтуер, която се ползва 

всекидневно от повече от две хиляди 

потребители. 

А над 50 компании ползват продукта чрез  

облачни услуги, при които софтуерът е 

инсталиран на наши сървъри. 

Zeron има и мобилна версия за Android и iOS,  

така че можете да го ползвате и от плажа...

...ако времето е мрачно а коктейлите в бара са свършили.

ZERON

Все по-бързо се увеличава и числото на 

компаниите, които ползват софтуера 

„под наем“, като услуга (Software as a 

Service).  Плановете ни, за следващите 

две години, предвиждат този процент 

да достигне  80% от нашите клиенти. 



НИЕ МОЖЕМ 
МНОГО.

Бърз достъп

Информация в реално време

Визуализация на наличната информация

Контрол над наличностите и ресурсите на компанията

Установяване на правила и стандарти в работата

Сигурност и лесна поддръжка

ERP система от висок клас

Интеграция на всички модули и възможности на системата

Доставчик, който има история и опит на пазара

Лесна работа със системата

Оптимално съотношение качество/цена

Желанията на нашите клиенти





ИНОВАТИВНИ 
РЕШЕНИЯ.
Представете си най-скъпите и 

професионални ERP системи. 

Дори те нямат всички 

функционалности, които бихте 

искали. Дори те не могат да ви 

представят интерактивни данни и 

система за анализи без интеграция 

с външен софтуер.

Решения

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



ДОБРИЯТ ПРОДУКТ 
Е САМО ПОЛОВИНАТА 
ОТ РАБОТАТА.

Създаването на удобен, ефективен и функционален продукт, 

отговарящ на изискванията на клиентите, е само половината от 

работата ни, затова основните насоки, в които работим са четири:

Стандарти на компанията

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.

Усъвършенстване и 

разработка на продуктите ни

Правила и стандарти при 

внедряване на продуктите

Правила и стандарти на 

продажбения процес

Правила и стандарти за поддръжка 

на продукти и клиентско обслужване



Централен офис: ул. “Крум Кюлявков” 15А, ет. 9, офис 17 

Телефон/ Факс:  (02) 962 60 81  /  (02) 862 45 68   |   office@zeron.bg   |   sales@zeron.bg


