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H E R M E S

СЪЗДАЙТЕ ДОВЕРИЕ И СИГУРНОСТ

ВЪВ ВАШАТА БИЗНЕС СРЕДА

• Неизменна част от успешния бизнес

модел е доверието и сигурността

между контрагентите участващи в

процесите на вашата работна

среда. Конкуренцията налага по -
високо ниво на обслужване на

клиентите, а потенциала на

електронната търговия полага

основите за нови тенденции в

развитието на пазара.

• Конкурентноспособността изисква

от вас изключително бърза

приспособимост към настъпващите

промени, за да посрещнете

предизвикателствата с увереност и

да оползотворите появилите се

благоприятни възможности.

• Точният анализ, развитие и

наблюдение на целия поток от

информация ви гарантира успех.

“Хермес”



Необходимостта от сигурна и доверена

информационна система, която да се

фокусира, не само върху

функционалността на всяко отделно

направление, но също така да обхваща и

автоматизира проектирането, 

планирането и управлението на

фирмените ресурси, да поддържа

ежедневно работните процеси и да

позволява динамичен електронен обмен

на информация с други системи ни

накара да създадем продукта за

управление и планиране на складово

стопанство – “Хермес”

е сред първите изцяло български

компании, създали система за

управление на складови

стопанства още през далечната

1996 година, когато продуктът

“Хермес” започва реално да

функционира, а клиентите, които

работят вече 15 години с

програмата ни са най – добрият

показател за надеждността и

сигурността на системата за

управление на складово

стопанство “Хермес”

“Хермес”



• “Хермес” е изпитана, сигурна и

интегрирана информационна система

за планиране и управление на

фирмените ресурси. 

• Няколко стъпки напред спрямо

разпространените системи за търговско

и финансово управление.

Хермес представлява възможност за:

• контрол на разходи

• планиране на ресурсите

• управление на запаси

• логистика и дистрибуция

• Управление на доставки

• Поддръжка на оборудването

С НЯКОЛКО СТЪПКИ ПРЕД

КОНКУРЕНТИТЕ ВИ В ДИНАМИЧНО

РАЗВИВАЩАТА СЕ ИКОНОМИКА

За кого е предназначна

системата?

“Хермес” е предназначена

основно за средни и големи

търговки фирми от частния и

държавния сектор (държавни

учреждения, селскостопански

кооперации и др.) Продуктът е

резултат от натрупания опит

know – how на Анимо Софтуер.

“Хермес” покрива всички

изисквания на една съвременна

фирма. Системата се настройва

според изискванията на клиента и

в нея могат да бъдат направени

промени, които отразяват

спецификата на дадена

организация. 

• Продуктът е адптивен към

различни счетоводни програми, 

като: ажур, бизнес навигатор и др.



H E R M E S включва:

Дъгогодишен опит на

Днес Анимо Софтуер има многобройна база от клиенти в

България, фирми с различн обем дейност и отрасъл на

икономиката. Дългогодишният опит на Анимо Софтуер и пълното

съобразяване с нуждите на клиентите са основа за създаването на

интегрирана информационна система “Хермес” .

Висококвалифициран екип

Денонощен труд, многократни тествания и доусъвършенстванията
от страна на нашите софтуерни специалисти участвали в

разработването на продукта “Хермес” с подкрепата и на

специалисти в различни области, включващи:

• Финансови и данъчни консултанти

• Консултанти в областта на складовата база и логистиката

• Софтуерни аналитици и програмисти

• Опитът на нашите клиенти, с които доусъвършенстваме програмата
вече 15 години

Съгласуване с Европейския валутен съюз ЕВРО

“Хермес” предлага управление и поддръжка на транзакции в

различни чужди валути и преминаване към ЕВРО през всички фази

на процеса на интегриране към Европейския валутен съюз.

Национална мрежа за разпространяване и поддръжка

Инсталацията, обучението и настройките на “Хермес” се

извършват от високо квалифицирани консултанти на Анимо

Софтуер, прилагайки най – добрите постижения и опит в областта

на софтуерните приложения за управление на фирмите.



H E R M E S

МОДЕЛИРАЙТЕ ОБЛИКА СИ...

• “Хермес” е една от първите
системи за управление на
складови стопанства изцяло
разработена в България, 
покриваща нуждите на фирмите и
организациите.

• “Хермес” предоставя възможност
и за двупосочна връзка с
популярни офис приложения
(напр. Microsoft Excel и др.), което
позволява допълване на
функционалността на системата.

• Гъвкаво адаптиране –
изключително предимство на
Хермес е фактът, че при
създаването му е използван
натрупания опит в управлението и
установените търговски практики. 
“Хермес” позволява настройка на
параметрите, с които да се отрази
спецификата в дейността на
дадената фирма.

• Пълна параметризация –
“Хермес” предлага настройка на
неограничен брой йерархични
категории и използване на
специални полета за всеки от
основните обекти (клиенти, 
доставчици, стоки и т.н.). 
Системата предлага и
възможност за консолидирани и
аналитични справки и отчети във
формат, избран от потребителя.



За контакти:

LTD

• София 1517, бул. "Ботевградско шосе" 247,
• Логистичен център "Транскапитал", Сграда 1, 

ет. 2, офис 1204

• Тел: +359 2 94 24 615
• E-mail: support@animo-bg.com

• Website: www.animo-bg.com


