
Soluții inovatoare
dedicate dezvoltării
afacerii



Know-how valoros 
Pe care vă puteți
baza întotdeauna

www.isystems.ro

Extindem afacerea vertical și obținem
o creștere durabilă ca lider Microsoft
Dynamics, la nivel mondial.

Aducem valoare și profit partenerilor
noștri, în continuă creștere, prin soluții de
ultimă generație, axate pe industrie, cu
expertiză și pasiune.

VIZIUNEA NOASTRĂ

MISIUNEA NOASTRĂ

Inovație

Angajament Excelență

Loialitate Transparență

Competență



Un partener
de încredere

Intelligent Systems se concentrează în totalitate pe 
soluțiile integrate de afaceri Microsoft Dynamics. 
Deservim peste 500 de clienți din diferite industrii, 
în peste 55 de țări din întreaga lume. Colaborăm în 
strânsă legătură cu organizații de top pentru a 
asigura produse și servicii premium clienților noștri.
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Companie înființată
în Sofia, Bulgaria

Microsoft Gold Partner  ISO 9001:2008 Sistemul
de Management al Calității

Birou în
Varna, Bulgaria

Intrarea
pe 6 piețe noi

Birouri în
București, România și 

Bruxelles, Benelux

15 ani
de activitate

Cea mai dinamică
companie IT din Bulgaria

Cel mai de succes partener
Microsoft Dynamics în Bulgaria

Birou în Istanbul, 
Turcia

150 clienți
în portofoliu

ISO 27001 Sistemul de
management al securității informațiilor

Birou în
Tirana, Albania

LS Retail Platinum Partner

2014

2021 500+ clienți
in 55+ țări 



Am construit o echipă de specialiști
ambițioși și motivați care iși concentrează 
cunoștințele profesionale și energia personală 
asupra succesului fiecărui proiect.

Ne îmbunătățim în mod constant abilitățile,
investind resurse considerabile în formarea
profesională pentru a oferi servicii de cea
mai bună calitate clienților noștri. Facem tot
posibilul pentru a ne atinge obiectivele.

Alegerea Intelligent Systems ca partener,
înseamnă dobândirea unei expertize vaste 
și profesionalism afirmat, în organizația
dumneavoastră.

Profesionalism la cel
mai înalt nivel



Transport

și logistică

Intelligent Systems oferă servicii profesionale
în mai multe industrii: Retail și Distribuție,
Producție, Automotive, Transport și
logistică, Construcții și Farma & Biotehnologie.

În fiecare domeniu, am dobăndit o experiență
bogată și un know-how valoros pe care le-am
transformat în proprietate intelectuală.
Datorită expertizei noastre profunde și a
cunostintelor dovedite în legătură cu procesele
de afaceri din industria dumneavoastră, vă
putem ajuta să optimizați operațiunile și să
implementați cele mai bune practici pentru a
obține performanțe notabile, eficiență și
competitivitate.

Expertiză aprofundată
în industrie

Retail și Distribuție

www.isystems.ro

Farma & 
Biotehnologie

Producție

Automotive



Microsoft Dynamics 365 Business Central: 
o soluție all-in-one de gestionare a afacerii
pentru administrarea finanțelor,automatizarea
lanțului de aprovizionare, managementul
eficient al proiectelor și eficientizarea 
operațiunilor în organizația dumneavoastră.

Microsoft Dynamics 365 combină puterea tradiționalelor Dynamics
ERP și CRM într-o platformă inovatoare pentru a vă eficientiza
operațiunile și pentru duce relația cu clienții la un nou nivel.

Dynamics 365 este un instrument flexibil pentru a vă ajuta să vă
transformați organizația, valorificând puterea inteligenței
artificiale, realității augmentate, cloud-ului și a analizelor incorporate.

Microsoft Dynamics 365
o nouă formulă pentru
gestionarea eficientă a afacerilor

Microsoft Dynamics 365: 
Un set de aplicații de afaceri complet
integrate pentru rezultate remarcabile.
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Logistica și transportul eficientizate în organizația
dumneavoastră
 

Dynamics Trans este o soluție verticală pentru
organizațiile din domeniul transporturilor, logisticii și
afacerilor de expediere de mărfuri. Aplicația oferă o
imagine cuprinzătoare a tuturor tranzacțiilor de afaceri,
comenzi, taxare si facturare, pentru a vă ajuta în
managementul afacerii și în planificarea strategică.

Retail auto într-un pachet

Dealer Box este o aplicație flexibilă, destinată activității de
retail în automotive. Aceasta dispune de functionalitati
complexe și cuprinde administrarea dealerilor auto și
importatorilor, gestionarea flotei, închirieri, CRM și
capabilitati de raportare interactivă și analiză de business.

www.dynamicstrans.com www.dealerbox.net

www.isystems.ro

Aplicații de business
ce acoperă nevoile specifice
ale afacerii dumneavoastră



Decizii informate pentru succesul nemijlocit al afacerii

Business Intelligence (BI) este un instrument puternic care
extrage, optimizează, analizează și prezintă datele
companiei. Aplicația BI ajută echipa de management să
obțină informații de afaceri profunde și să urmărească
diverși KPI. BI oferă posibilitatea de a crea rapid și ușor
rapoarte și analize dinamice pentru a simplifica luarea
deciziilor în timp real.

Soluții pentru comerțul online B2C și B2B 

Soluția noastră de e-commerce este complet integrată cu
Microsoft Dynamics pentru a asigura un proces de vânzări
cursiv și o experiență integrată pentru clienții
dumneavoastră. Puteți beneficia de integrarea nativă și de
funcționalitățile complexe ale unei platforme online
de încredere.

Afaceri oriunde mergi

Dynamics Mobile este o aplicație mobilă, integrată, care
asigură accesul la sistemele companiei prin orice
dispozitiv mobil - oriunde, oricând. Acesta funcționează
cu cele mai populare platforme ( IOS, Android,
platforma Windows, Web și altele) și aplică cele mai
înalte standarde de securitate a datelor.

www.dynamicsmobile.com www.isystems-group.com

www.isystems-group.com
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Servicii extinse

Implementare
software

Localizare

Roll-out
internațional

Suport Marketing
Digital

UpgradesServicii Cloud

Instruire



Clienții noștri
 Importatori și dealeri de mașini și piese auto

Retail

Manufacturing

Transport

Servicii profesionale



Tel.: +40 21 589 77 84
info@isystems.ro

Strada Munții Tatra 4
etajul 1, sectorul 1
București, România

Birou București

www.isystems.ro

România
Alte birouri

Bruxelles, Benelux
Istanbul, Turcia
Tirana, Albania
Sofia, Bulgaria
Varna, Bulgaria

Suntem aici pentru a te ajuta să iți 
dezvolți afacerea!


