
• Micro.bg
• Axis Cloud



MICRO.BG 
Oблачно базиран търговски
софтуер

• Без инсталации и внедряване; 
• Минимална такса за абонамент;  
• Безплатен демо период;  
• Безплатна консултация и поддръжка;  
• Без скрити такси и договори; 

ОРГАНИЗИРАЙТЕ СВОЯ БИЗНЕС В 
РАМКИТЕ НА 30 МИНУТИ!



Оптимизира приходите и разходите; 
Предоставя проследяване на финансовия
резултат в реално време.

НАД 98% ОТ 
ПОТРЕБИТЕЛИТЕ БИХА 
ПРЕПОРЪЧАЛИ MICRO.BG!



• Покупки; 
• Продажби;  
• Наличности;  
• Документи;  
• Финанси; 
• Отчет към счетоводство.

БЪРЗО И ЛЕСНО 
ВСИЧКО НЕОБХОДИМО, ЗА 
ДА СЛЕДИТЕ БИЗНЕСА СИ 
ДИСТАНЦИОННО:



ПЪЛЕН КОНТРОЛ

Издаване и изпращане на документи
към клиенти и партньори

Проследяване на наличности, 
липси, блокирани количества

Въвеждане на стоки, клиенти, 
доставчици с няколко клика



Достъпна от всяко място и по всяко време
от компютър, лаптоп, таблет, телефон.



Фронт - офис за цялостна
търговска система в облака

AXIS CLOUD 
Мобилно приложение за Android 
устройства



КРАЧКА ПРЕД ДРУГИТЕ

• Проверка на наличности и цени, създаване на
поръчки или директни продажби от телефона;   

• Лесен и удобен за работа интерфейс, 
съобразен с новите тенденции от Google;

• Съвместим с широк набор от Android 
устройства.

УПРАВЛЕНИЕТО НА БИЗНЕСА, НИКОГА 
НЕ Е БИЛО ПО-ЛЕСНО



ПРЕДИМСТВА:

Аxis Cloud работи с база данни на онлайн
складовата програма Мicro.bg, като няма
собствена база данни. Връзката се
осъществява през Интернет канал по
защитен https протокол. 

Пълна защита на данните

Axis Cloud е Android приложение, което
осигурява бърз достъп до база от данни. 
За вход в приложението се използват данните
(email и парола) на вече създадени и 
активирани потребители в Micro.bg.

Поръчки и продажби по всяко време
и от всяко място



БЪРЗИ ПРОДАЖБИ

Приложението поддържа всички стандартни методи за
разплащане, има връзка с Фискално устройство и позволява
отпечатване на фискални бонове.

Само с няколко клика се изпълнява проверка на налични
количества в различните обекти, променят се цени и се
предоставят отстъпки.



УСПЕШНИ ИСТОРИИ 
НА ДОВОЛНИ 
ПОТРЕБИТЕЛИ

"С Micro.bg успяхме да оптимизираме обслужването на
своите клиенти, като по този начин пестим своето и 

тяхното време. Системата е изключително адаптивна към
всеки бизнес и според нас изключително подходяща за

стартиращи компании."

„Тествахме Micro.bg и след седмица бяхме
очаровани от начина и скоростта на работа на

системата. Улесни ни живота в офиса. 
Благодарим Ви Micro.bg!“

"Работата с Мicro.bg ни освободи време да се
фокусираме върху основната дейност на нашия
бизнес - дистрибуция и реклама"



Минимални
такси

7,90€/мец.

Максимални
остъпки

75,84€/год.

БЕЗПЛАТЕН СТАРТ ЗА 30 ДНИ!


