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eOrder.bg е модерна и функционална електронната система за събиране и обработка на поръчки. 

Това е един уникален по рода си проект, реализиран от софтуерната компания Microinvest. В 

подкрепа на българския бизнес, сайтът е създаден да предостави уникална за българския пазар 

услуга, която ще позволи оптимално управление на бизнеса от разстояние с минимални средства, 

в комбинация с впечатляващи бързина, удобство и защита!  

eOrder.bg е платформа, която позволява управление по цялата верига на процеса от обекта на 

клиента, през дистанционен обмен на данни през Internet, акумулиране и обобщаване на 

документите, създаване на справки и последващ експорт на електронни документи към софтуер 

за управление на наличности и продажби на стоки. 

Сайтът eOrder.bg акумулира, съхранява и обработва поръчки, изпратени чрез приложение за 

Android, инсталирано на предпочитано мобилно устройство или таблет. По този начин се 

извършва централизирана обработка на клиентски поръчки, изпратени в реално време, от обекта 

на клиента. 

eOrder.bg предлага съвсем олекотен модел на работа в 3 бързи стъпки: 

 

 

Получаване и обработка 
на поръчки от клиенти. 
Мобилните търговци 

използват таблети или 
мобилни телефони с 

инсталирано 
приложение Microinvest 

FastPOS за Android 

Автоматична проверка 
на наличностите. 

Директно изпращане на 
поръчките от мобилните 

устройства към 
платформата eOrder.bg 

Съхранениe и 
обобщение на всички 

поръчки. 
Изключително лесна 

обработка и 
изпълнение! 

1 

2 

3 

eOrder.bg замества сложни системи за дистанционно предаване на данни, като позволява 

бърза и ефективна работа с множество оператори и практически неограничен набор от 

клиенти. За започване на реална работа със сайта е необходимо единствено бърза 

регистрация!  

 

 

Изпробвайте предимствата на eOrder.bg в демонстрационен режим. 

Изпробвайте eOrder.bg още сега! 

http://eorder.bg/index/Начало.htm
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Технологията на работа на eOrder.bg 

 Един или няколко мобилни оператора посещават обекти на клиентите; 

 В тези обекти те проверяват за наличност на предлаганите стоки и съставят поръчки от 

клиентите; 

 Така попълнените в мобилно устройство (таблет или телефон) поръчки се изпращат 

автоматично към eOrder.bg; 

 Сайтът натрупва всички получени поръчки и позволява тяхната обработка. 

Разделянето на данните е на ниво фирма, като всяка отделна организация може да има един или 

няколко мобилни оператора. Чрез набор от справки се проследяват постъпилите данни и се 

обработват клиентските поръчки. 

Какво е необходимо, за да използвате eOrder.bg 

За да се възползвате от всички предимства на електронната система за обработка на постъпилите 

поръчки, се нуждаете единствено от: 

 Устройство с Internet връзка за осигуряване на достъп до сайта eOrder.bg; 

 Мобилно устройство с инсталирано приложение Microinvest FastPOS за Android, чрез което 

се правят отдалечени поръчки.  

Приложението може да бъде свалено от Google Play 

Минимална инвестиция за използване на eOrder.bg. 

Гъвкав ценови пакет. 

Microinvest предоставя различни възможности за лицензиране на 

Microinvest FastPOS за Android според индивидуалните 

предпочитания. По този начин плащате само за това, което реално 

използвате, като ресурсите се променят заедно с Вашия бизнес. 

Лицензирането може да бъда на месечен или годишен принцип. Като 

таксите са минимални: 

1. Месечен абонамент – 6,99 EUR без ДДС; 

2. Годишен абонамент – 69,90 EUR без ДДС; 

При закупуване на месечен абонамент, първоначално се заплаща не по-малко от 6 месеца, след това могат да се добавят 

индивидуални месеци към текущия абонаментен план. 

Специален бонус: Само до 31.08.2014 г. всички ресурси на сайта eOrder.bg са напълно безплатни! 

 
Мощна търговска система 

за дистанционна обработка 
на поръчки само за 

 6,99 EUR на месец. 

 
Предложението е валидно 

до 31.08.2014г.! 

https://play.google.com/store/apps/details?id=microinvest.FastPOS
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Предимства на eOrder.bg 

 Осигуряване на модерно мобилно обслужване директно в точките на продажбите. 

 Изцяло уеб базиран модел на работа, с което се елиминира необходимостта от инсталация 

и допълнителни настройки.  

 Минимална инвестиция за придобиване на цялостна мощна система за дистанционно 

управление и обработка на поръчките от клиентите. 

 Задаване на различни права за достъп до системата. 

 Лесна и интуитивна система за организация на предлаганите стоки и услуги. 

 Набор от справки, които позволяват пълен мониторинг и навременен поглед върху статуса 

на поръчките, генерираните приходи и ефективността на търговците. 

 Удобен и ефективен начин за организация на списъка с клиенти и партньори. 

 Спестяване на средства и време за извършване на ежедневните търговски дейности. 

 Предотвратяване загуби на данни и информация.  

 Осигурена поддръжка от професионален екип ИТ специалисти и програмисти.  

 Подобряване на комуникацията с клиенти и партньори. 

 По-добра и лесна организация на документооборота и търговските операции. 

 Глобално действие, локална поддръжка. 

 Изключително лесна работа и интуитивен интерфейс. 

 Гъвкава схема на заплащане на минимална месечна такса за използване, даващо свобода 

при взимане на решения. 

 

Лесно използване 

   Най-ниска цена за достъп до ресурсите 

Гаранция за удовлетвореност   

Осигурена защита на данните и поддръжка 

 

 

 Ние сме на разположение за допълнителни въпроси и съдействие! 

Екипът на eOrder.bg 

02/9 55 55 15 

 

 

Изпробвайте предимствата на eOrder.bg в демонстрационен режим. 

 


