
Акцент-Д 

Сигурният IT партньор 



10+ ГОДИНИ 

СОЛИДЕН ОПИТ 

Акцент-Д е IT компания, 

създадена през 2005 година 

с основен фокус софтуерни 

интернет услуги.  

 

Реализирали сме над 100 

проекта с богата 

разнородност в различни 

сфери на икономиката.  

0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 
0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 

1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 
0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 
0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 

  



ПРИЛОЖЕНИЯ, 

КОИТО РАБОТЯТ 

Разработваме и 

програмираме софтуер по 

поръчка, бизнес ERP системи, 

уеб сайтове, онлайн 

магазини и приложения, 

Facebook и Android 

апликации, Smart Home 

технологии... 



ПРИЛОЖЕНИЯ, 

КОИТО РАБОТЯТ 

Продуктите ни не просто 

намират приложение в 

ежедневната дейност на 

нашите клиенти — те са 

основа за организираното и 

контролирано протичане на 

редица жизнено важни 

бизнес, производствени, 

технологични, логистични, 

финансови, търговски, 

комуникационни процеси... 



100+ ДОВОЛНИ 

КЛИЕНТИ 

Голяма част от нашите 

клиенти — финансови 

институции, доставчици на 

ИТ услуги, хотели, 

туристически агенции, 

спортни клубове и мн. др. 

— ни припознават като 

дългогодишен, ценен и 

лоялен бизнес партньор 

вдъхващ доверие и 

сигурност. 

АКЦЕНТ-Д изработи новият ни корпоративен уеб 

сайт. Интернет присъствието, което получихме 

надмина нашите очаквания. Посещенията на 

страницата ни се увеличиха значително, броят на 

запитванията, които получваме от сайта нарасна 

три пъти, увеличи се също така и броят на новите 

клиенти, които достигат до нас чрез него. 

 

Христо Генчев, 

Изпълнителен директор, 
„ЕМВЕКО“ АД 

“ 

” 



ЕСКПЕРТНОСТ И 

ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ 

Нашата отдаденост  и 

ангажираност към 

проблемите на клиентите ни 

и задачите, които трябва да 

решим за тях, заедно с 

богатия инструментариум и 

стабилен ноу-хау, с които 

боравим, ни изградиха име 

на сериозен професионалист, 

който се справя там, където 

множеството се провалят. 

 We are delighted that we found Accent-D.  

They have a talented team who have solved problems in 

hours that other so called "experts" couldn’t fix.  

They have a transparent fee schedule and an honest 

approach to pricing and delivering work that makes them 

head and shoulders above anyone I have ever worked with 

in this field.  

 

Gavin Presman 

The Inspiration Factory,  

London 

“ 

” 



WEB  

ENGINEERING 

Нашето развитие 

предположи обединяването 

на нашите услуги и 

описанието им с понятието 

„софтуерно интернет 

инженерство” – проектиране 

и създаване на работещи 

софтуерни решения и 

дългосрочни партньорства. 



СВЕТОВНА 

ПРИЗНАТОСТ 

Неслучайно вече 10 години 

работим успешно на 

световния IT пазар с 

дългогодишни успешни 

партньорски връзки в 

България, Австрия, Англия, 

Германия, Швейцария, Уелс, 

Италия.  



ЧАСТ ОТ НАШИТЕ ОСЪЩЕСТВЕНИ ПРОЕКТИ 

Inkasso® financeERP ispERP 

Monitoring system  

Мониторинг система за 

наблюдение на критични 

софтуерни операции 

Уеб базирана 

многофункционална 

софтуерна платформа със 

значимо приложение във 

финансовия сектор в 

Швейцария 

Платформа за финансов 

софтуер, подпомагащ 

дейността в компания, 

предлагаща финансови 

продукти 

Софтуер, администриращ 

дейността на доставчик на 

интернет и IT услуги 

software 



ЧАСТ ОТ НАШИТЕ ОСЪЩЕСТВЕНИ ПРОЕКТИ 

websites 



Smart Home система за отдалечен контрол 

 

Устройство за защита, 

отдалечен контрол, 

наблюдение и интернет 

рутиране 

 

 

Софтуерна cloud платформа за 

интеграция на различни смарт 

устройства 

 

 



Благодарим за вниманието! 

www.accent-d.com 

http://www.accent-d.com/

