СЛЕДВАЙТЕ ПРИОРИТЕТИТЕ СИ С LIREX

ТОП 3 СИСТЕМЕН ИНТЕГРАТОР В БЪЛГАРИЯ
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ОКОЛНА СРЕДА

ПАРТНЬОРСТВО С

LIREX
LIREX е утвърдено име в
областта на информационните
и комуникационни технологии
в България. Вече над 25 години,
компанията добавя стойност
към бизнес процесите на своите
клиенти и неизменно е сред
трите най-големи системни
интегратори в страната.

Намалете разходите!
Осигурете си конкурентно
предимство с помощта
на информационните
технологии!
Разберете кои са найподходящите технологични
решения за Вашите нужди!

Горди сме със своето богато портфолио от удовлетворени клиенти. Ние печелим доверие
като оптимизираме бързо и ефективно бизнес процесите както на корпоративния, така и на
публичния сектор.
Възползвайте се и вие от нашите ИТ услуги и иновации. Персонализирани специално за вас.
Реализирайте своите цели и стратегически напредък сега.

Доверете се на LIREX, за
да получавате винаги
правилните ИТ решения
за вашата организация!
ПАРТНЬОРСТВО
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ПАРТНЬОРСТВО

ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИ УСЛУГИ И РЕШЕНИЯ ОТ LIREX
LIREX BS

УПРАВЛЯЕМИ
УСЛУГИ

LIREX HIGH TECH

ДОСТАВКА НА
ТЕХНИКА И СЕРВИЗ

Нашата основна цел е да изграждаме човешки взаимоотношения. Стилът ни на общуване ясно
демонстрира подхода “човек към човек”. Идваме при Вас, за да Ви предложим точна и ясна концепция,
лесна настройка и управление, висока добавена стойност и ефективност, навременна реакция и
автономност. Ние сме на Ваше разположение 24/ 7/ 365.

LIREX BG
УСЛУГИ
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УСЛУГИ

НАШАТА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ

НАШАТА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ

РЕШЕНИЯТА ОТ LIREX BG

ДОСТАВКА НА ТЕХНИКА И СЕРВИЗ ОТ LIREX HIGH TECH

LIREX BG предоставя ИТ решения и услуги за корпоративен и
публичен сектор. Ние проектираме, внедряваме и поддържамe
технологични решения за ИТ среда, информационна сигурност, умни
градове, околна среда, култура и туризъм, е-услуги и автоматизирани
информационни системи. Покриваме специфичните изисквания на
организациите от публичния сектор и имаме богат опит с проекти,
финансирани по европейски програми. LIREX поддържа сертификати
за достъп по закона за защита на класифицираната информация,
включително и по стандартите на НАТО /NATO Secret/.

Нашите експерти познават добре вашите технологични
нужди и заедно с Вас определят точните параметри
и необходимите изисквания към информационните
технологии.

УПРАВЛЯЕМИ УСЛУГИ ОТ LIREX BS

КАКВО ПРЕДЛАГАМЕ?

Lirex BS помага на своите клиенти успешно да се справят с
предизвикателствата по управление на своите мащабни, сложни и
разпръснати ИТ инфраструктури. Услугите на компанията предоставят
възможността организациите да освободят ценни ресурси и да се
съсредоточат върху своите ключови и приоритетни бизнес процеси.
Днес Lirex БС е доверен партньор на международни компании от
различни индустрии, със своето прецизно подбрано портфолио от
услуги за облачна, on-premise и хибридна инфраструктура и с над
15 години опит в управляемите услуги.

• доставка на компютърно оборудване

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ

Съобразяват възможностите и условията с Вашите цели
и предлагат решения, които най-точно да покриват
конкретните Ви изисквания.

• доставка на сървърно и мрежово оборудване
• доставка на офис техника и консумативи
• доставка на видео и аудио-конферентна техника
• доставка на базов и секюрити софтуер поддръжка
• сервизно обслужане – гаранционно и след-гаранционно
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СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ

НАШИТЕ СУПЕР СИЛИ
Технологиите помагат. Вършат много неща изцяло вместо нас. Ние в LIREX заявяваме, че стилът
на общуване е също изклчително важен. Ние решаваме нашите казуси с разговори, личностен
подход, разбиране и търпение, без да губим динамика. Комбинираме силата на нашата експертиза
и специфични познания с човешки подход в комуникацията H2H.
Ние идентифицираме 5 зелени точки, които дефинират нашият път всеки ден и носят заряд на
ценности, мотивация и сила.

СТИЛ НА ОБЩУВАНЕ
“H2H”

ИНЖЕНЕРНА
СМЕЛОСТ

СУПЕР СИЛИ

ТАЛАНТ
ОТ 21ВИ ВЕК

ДИГИТАЛИЗИРАНА
АМБИЦИЯ

ЛЮБОПИТСТВО
4.0

Най-ценният капитал на LIREX са хората в компанията.
Нашите специалисти са с доказани познания и опит, категорични
в мечтите си, с мотивация за индивидуален принос към общата
цел – високата удовлетвореност на нашите клиенти.
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СУПЕР СИЛИ

НАГРАДИ
2006

НАЙ-ИНОВАТИВНО РЕШЕНИЕ

2007

НАЙ-ГОЛЯМ МАРКЕТИНГ ПРИНОС

2007

НАЙ-ДОБЪР ПАРТНЬОР ЗА ДЪРЖАВНИЯ СЕКТОР

2007-2008

СИЛАТА НА

ПАРТНЬОРСТВОТО
Горди сме да бъдем златни партньори на
CISCO, HP, HPE, Microsoft, Oracle.

ПАРТНЬОРИ
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от Cisco

от Verint

НАЙ-ДОБЪР “SOLUTION INNOVATOR”

2011

РАЗВИТИЕ НА КОМПЛЕКСНИ ТЕХНОЛОГИЧНИ РЕШЕНИЯ

2012

СИСТЕМЕН ИНТЕГРАТОР

2014

“SEMINAR SERIES” ЗА ЕВРОПА

2017
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от Polycom

2011

2016-2017

Подбираме и интегрираме за Вас технологии
от над 20 световно-признати производители.
Сред нашите партньори са:

НАЙ-ДОБЪР ВИДЕО ПРОЕКТ

от Cisco

ТОП ПАРТНЬОР

от Fujitsu
от Cisco

от Xerox
от Southwest Microwave

от Verint

IT ПРОЕКТ НА ГОДИНАТА

oт Bulgarian Outsourcing Association
НАГРАДИ

ФАКТИ ЗА КОМПАНИЯТА

опит
26

НАД 20 СВЕТОВНО
ИЗВЕСТНИ ПАРТНЬОРИ:
Cisco, HP Inc., Hewlett Packard,
Microsoft, Oracle, Xerox, Verint,
Fujitsu, Dell, Polycom, VMware,
Symantec и други

ГОДИНИ

в сферата на IT

ТОП 10

КЛИЕНТИ
в Европа, Азия и
Северна Америка

СЕРВИЗНА И
ОФИС МРЕЖА
в над 15 града
в България и Европа

ОФИСИ
в Германия,
Македония, Сърбия,
Белгия

МЕЖДУНАРОДНИ
СЕРТИФИКАТИ:
ISO 9001, ISO 20000-1,
ISO 27001, ISO 14001,
OSHAS 18001

ИКТ компания в България
ЕКИП ОТ ЕКСПЕРТИ
с над 500 сертификата
по програми на ISACA, OGC, PMI,
Cisco, Microsoft, Hewlett Packard,
Unix и много други
02 9 691 691
ОКОЛНА
СРЕДА
office@lirex.bg

www.lirex.bg

LirexCom

гр. София, п.к. 1712, жк. Младост 3, бл. 306
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