
◗ Securizare – utilizătorii se identifică cu o parolă unică pentru a accesa funcțiile și permisiunile;

◗ Scalabilitate – ușor de extins și apgrada dupa dorințele clientului;

◗ Siguranţă – baza de date mereu este protejată în momentele de supraîncarcare cu lucru;

◗ Fără taxe suplimentare pentru întreţinere – nu există taxe ascunse pentru servicii;

◗ Demo-versiune gratuită – puteți testa versiunea cu toate 

funcționalitățile absolut gratis inainte s-o cumpărați.

Avantajele noastre
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Microinvest Warehouse Pro (back office) este un sistem POS

flexibil şi complet pentru managementul operațiunilor din back-

office, ce acoperă toate domeniile, de la monitorizarea

nivelurilor stocurilor la urmărirea vânzărilor şi a cash-flow-ului.

Soluția este capabilă să gestioneze o mare varietate de modele

de business şi procese legate de managementul producției şi al

activităților comerciale ale companiei.

Gold medal - Plovdiv Fall Fair - 2009;

Microsoft Gold Certified Partner - 2009;

Quality System Standard ISO 9001:2008;

Microsoft Certified Partner - 2003;

Gold medal - Plovdiv Fall Fair - 2001;

Brain Bench Certificate - 2001;

Gold medal - Plovdiv Spring Fair - 2000;

Microsoft Certified Solution Developer -  1999;

Microsoft Certified Professional - 1999;

Gold medal - Plovdiv Fall Fair - 1997.

Pe scurt despre companie:

Microinvest se specializează în producere și

susținere de complete back-office și front-

office sisteme de POS software și soluții

(Microinvest Warehouse Pro, Microinvest

Warehouse Pro Light), integrate în depozite,

magazine, supermarkete, restaurante,

pizzerii, cafenele, baruri, discoteci și toate

tipurile de instituții comerciale, retail și

locuri de divertisment. La fel Microinvest

produce și soluții de calitate superioară pen-

tru instituții de contabilitate și audit, com-

panii de asigurare și consultanță de orice

mărime, cum și software pentru alte tipuri

de afaceri. 

Pentru a corespunde cererilor clienților,

Microinvest a creat o echipă de calificați

ingineri programatori, dezvoltători de

proiecte și servicii experți cu o vastă expe-

riență în domeniul de business automati-

zare, optimizare în managementului

depozitelor și contabilitate. Astfel avem

posibilitatea să menținem și dezvoltăm

soluții și sisteme high-tech, ce îi permite

cumpărătorilor noștri să beneficieze de la

cele mai noi tehlogii disponibile pe piață.

Premii și certificate:

Funcţionalităţi cheie:

◗ O soluție intuitivă şi orientată către utilizator;

◗ Nu necesită cunoştințe IT;

◗ Vizibilitate asupra proceselor şi profitabilității în timp real;

◗ Administrarea centralizată şi automatizarea principalelor activități;

◗ Control asupra operațiunilor, incluzând accesul angajaților la punctele de vânzare;

◗ Posibilitatea de a genera rapoarte manageriale, facturi şi comenzi de aprovizionare în timp real;

◗ Administrarea automatizată a informațiilor despre clienți şi furnizori;

◗ Cerințe hardware minime – rulează pe orice echipament cu Windows;

◗ Acces standard sau prin intermediul Internet-ului la operațiuni;

◗ Import de date din MS Excel;

◗ Lucrul cu diferite baze de date –

Microsoft Access, MSDE, MySQL

Server, MS SQL Server, Oracle;

◗ Generarea de rapoarte în multi-

ple stiluri vizuale.

Microinvest Warehouse Pro
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◗ Securizare – utilizătorii se identifică cu o parolă unică pentru a accesa funcțiile și permisiunile;

◗ Scalabilitate – ușor de extins și apgrada dupa dorințele clientului;

◗ Siguranţă – baza de date mereu este protejată în momentele de supraîncarcare cu lucru; 

◗ Fără taxe suplimentare pentru întreţinere – nu există taxe ascunse pentru servicii;

◗ Demo-versiune gratuită – puteți testa versiunea cu toate 

funcționalitățile absolut gratis inainte s-o cumpărați.

Avantajele noastre
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Microinvest Warehouse Pro Light Restaurant funcționează cu aceeaşi bază de

date ca şi Microinvest Warehouse Pro, ceea ce permite utilizatorului final să

beneficieze de avantajele oferite de ambele soluții. Astfel, clienții noştri dispun

de metode optimizate de procesare şi analiză a datelor colectate. Microinvest

Warehouse Pro Light are două module special “Happy Hour” și “Rezervare”.

Avantaje:

Soluțiile noastre se adresează tuturor

proceselor din domeniul restauran-

telor. Beneficiați de avantajele date de

funcționalitățile soluțiilor noastre –

administrare optimizată a stocurilor

(livrare, vânzare, facturare, editare de

documente); definire de niveluri

diferite de acces pentru fiecare utiliza-

tor, pe baza de parolă şi/ sau carduri

magnetice; abordare analitică a liniilor

de produse prin intermediul unui set

de rapoarte incluse în aplicație; control

şi monitorizare a operațiunilor în timp

real; realizare de rețetare; adminis-

trare Happy Hour; modul de rezervări

mese; oportunități nelimitate de lucru

cu interfața optimizată pentru touch-

screen; selectare rapidă a articolelor

prin ataşarea de imagini; utilizare

diferite metode de plată, setare de dis-

count-uri şi promoții;  optimizare prin

separarea plății şi minimizare a

pierderilor prin integrarea cu sisteme

de supraveghere video.

Aplicabile în:

Funcţionalităţi cheie:

◗ Lucrează cu aceeaşi bază de date ca Microinvest Warehouse Pro;

◗ Posibilitatea de a lucra în modul client-server;

◗ Control asupra activității angajaților;

◗ Interfață accesibilă, prietenoasă;

◗ Interfață specializată pentru clienți;

◗ Control automat al cantităților cântărite;

◗ Management al imprimantelor fiscale;

◗ Cerințe hardware reduse;

◗ Optimizat pentru lucrul cu touch-screen;

◗ Emite toate documentele necesare, respectiv avize, facturi, etc.

Microinvest Warehouse Pro Light Restaurant
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✔ Restaurante;

✔ Baruri;

✔ Cafenele;

✔ Pizzerii;

✔ Fast food-uri;

✔ Supermarkete;

✔ Magazine de parfume;

✔ Boutique;

✔ Magazin retail;

✔ Cluburi de billiard;

✔ Săli de sport;

✔ Saloane de frumusețe.



◗ Securizare – utilizătorii se identifică cu o parolă unică pentru a accesa funcțiile și permisiunile;

◗ Scalabilitate – ușor de extins și apgrada dupa dorințele clientului;

◗ Siguranţă – baza de date mereu este protejată în momentele de supraîncarcare cu lucru;

◗ Fără taxe suplimentare pentru întreţinere – nu există taxe ascunse pentru servicii;

◗ Demo-versiune gratuită – puteți testa versiunea cu toate 

funcționalitățile absolut gratis inainte s-o cumpărați.

Avantajele noastre
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Microinvest Warehouse Pro Light Retail este o aplicație POS  inovativă, dez-

voltată pentru a acoperi cerințele magazinelor (supermarket-uri, magazine de

pantofi, magazine sport, boutique-uri), locații cu produse alimentare (restau-

rante, pizzerii, fast-food-uri, cafenele), centre de distracție (baruri, pub-uri,

cluburi de noapte) şi lanțuri comerciale cu volume mari de vânzări.

Gold medal - Plovdiv Fall Fair - 2009;

Microsoft Gold Certified Partner - 2009;

Quality System Standard ISO 9001:2008;

Microsoft Certified Partner - 2003;

Gold medal - Plovdiv Fall Fair - 2001;

Brain Bench Certificate - 2001;

Gold medal - Plovdiv Spring Fair - 2000;

Microsoft Certified Solution Developer -  1999;

Microsoft Certified Professional - 1999;

Gold medal - Plovdiv Fall Fair - 1997.

Pe scurt despre companie:

Microinvest se specializează în producere

și susținere de complete back-office și

front-office sisteme de POS software și

soluții (Microinvest Warehouse Pro,

Microinvest Warehouse Pro Light), inte-

grate în depozite, magazine, supermar-

kete, restaurante, pizzerii, cafenele, baruri,

discoteci și toate tipurile de instituții com-

erciale, retail și locuri de divertisment. La

fel Microinvest produce și soluții de cali-

tate superioară pentru instituții de con-

tabilitate și audit, companii de asigurare și

consultanță de orice mărime, cum și soft-

ware pentru alte tipuri de afaceri. 

Pentru a corespunde cererilor clienților,

Microinvest a creat o echipă de calificați

ingineri programatori, dezvoltători de

proiecte și servicii experți cu o vastă expe-

riență în domeniul de business automati-

zare, optimizare în managementului

depozitelor și contabilitate. Astfel avem

posibilitatea să menținem și dezvoltăm

soluții și sisteme high-tech, ce îi permite

cumpărătorilor noștri să beneficieze de la

cele mai noi tehlogii disponibile pe piață.

Premii și certificate:

Funcţionalităţi cheie:

◗ Lucrează cu aceeaşi bază de date ca Microinvest Warehouse Pro;

◗ Posibilitatea de a lucra în modul client-server;

◗ Control asupra activității angajaților;

◗ Interfață accesibilă, prietenoasă;

◗ Interfață specializată pentru clienți;

◗ Control automat al cantităților cântărite;

◗ Management al imprimantelor fiscale;

◗ Cerințe hardware reduse;

◗ Optimizat pentru lucrul cu touch-screen;

◗ Emite toate documentele necesare, respectiv avize, 

facturi, etc.

Microinvest Warehouse Pro Light Retail
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