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ПРОФИЛ
БГСервиз е основана през 2002г. като организация, предоставяща ИТ услуги
на бизнеса в България. Още от самото й създаване основен фокус е предоставянето на качествен и адекватен отговор на изискванията на Клиента и
успешното трансформиране на инвестициите в информационни технологии в
растеж и печалба. Тази стратегия ни помогна за няколко години да извървим
пътя от двама специалисти в стая под наем до сертифицирана по ISO
9001:2008 компания от 40 човека с офиси в София, Варна и Пловдив.

С КАКВО МОЖЕМ ДА ВИ БЪДЕМ ПОЛЕЗНИ?

1. КОМПЮТЪРНА ПОДДРЪЖКА (ИТ ОТДЕЛ ПОД НАЕМ)
Ежедневно сe грижим за безпроблемното функциониране на над 2000 компютъра и 300 сървърни и комуникационни устройства при нашите клиенти, като
ефективно заместваме или допълваме вътрешния им ИТ отдел. БГСервиз
може да бъде една точка за контакт за всички Ваши нужди в сферата на
информационните технологии – от доставка на техника до консултиране
развитието на Вашата инфраструктура, съобразно дългосрочната стратегия и бизнес плановете Ви.

2. УПРАВЛЕНИЕ НА ИТ ПРОЕКТИ
Имаме зад гърба си множество успешни проекти, обхващащи дейности от
внедряване на различни софтуерни решения до проектиране и инвеститорски
контрол на слаботокови системи в проекти като хотели, бизнес сгради и
търговски центрове.

3. СОФТУЕР ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА БИЗНЕСА
БГСервиз разработи nZoom – собствена платформа за управление на бизнес
процеси, която се настройва спрямо изискванията на всеки един клиент.
Софтуерното решение включва в себе си възможности за управление на
взаимоотношения с клиентите, документооборот, вътрешна комуникация,
проекти, анализ и прогноза на финансовите потоци на една компания.

ЗАЩО МОЖЕТЕ ДА РАЗЧИТАТЕ НА НАС?

1. ГРИЖА ЗА КЛИЕНТА
За нас интересът на Клиента e винаги на първо място. Това не
са маркетингови похвати, а култура, която целенасочено налагаме в БГСервиз.
2. ОТГОВОРНОСТ
Ще дадем максимума от себе си, за да получите услуга или
продукт, който да покрие Вашите изисквания.
3. ГЪВКАВОСТ
Ще предоставим адекватни за Вашите нужди решения в зависимост от настоящата ситуация и плановете Ви за бъдещо
развитие.
4. СИГУРНОСТ
Поемаме гаранция и носим отговорност за работата си. Получавате ясни и точни параметри за бюджета, който трябва да
отделите и решението което ще получите.
5. СПОДЕЛЕН ОПИТ
Натрупаният опит по време на работата ни, ще ни помогне да
изберем оптималното решение за Вашия случай.

Ще се радваме при интерес от Ваша страна да се срещнем и обсъдим
възможностите за съвместна работа!
С уважение:
/Благомир Петров/

/Юлиян Калдерон/

София 1000, ул. "Ген. Гурко" 34, вход 2, етаж 2, тел.: 02/462 7000
Варна 9000, ул. "Македония" 95, ап.4, тел.: 052/633 523
Пловдив, 032/503 223
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