
ПРЕДСТАВЯНЕ

www.veldim.comoffice@veldim.com
+359 887 310 010

VAiOS Presentation

SMART АВТОМАТИЗАЦИЯ и СИГУРНОСТ



VAiOS Presentation (2)

SMART АВТОМАТИЗАЦИЯ и СИГУРНОСТ

www.veldim.comoffice@veldim.com
+359 887 310 010

КАКВО Е БЪДЕЩЕТО?

   В миналото автомобилите са били привилегия, а днес са необходимост, защото ни дадоха удобст- 
вото да се придвижваме лесно и бързо, когато е необходимо. Няколко десетилетия по-късно същото 
нещо се случи с GSM-ите, които ни дадоха възможност да имаме връзка с близките ни хора по всяко 
едно време, а не само когато са си у дома.
   Ние от VAiOS вярваме, че в рамките на сегашното поколение, заедно с развитието на технологиите, 
сградната автоматизация и в частност умният дом, умната къща, умният офис ще бъдат удобство, 
което ще се превърне в необходимост за всяко семейство или бизнес.
г

   СЛЕДВАЩИЯТ БУМ ЩЕ СА УМНИТЕ СИСТЕМИ
И СГРАДНАТА АВТОМАТИЗАЦИЯ.
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КАКВО Е СГРАДНА АВТОМАТИЗАЦИЯ?

   Сградната автоматизация, популярна с името BMS (Building Management Systems), е съвкупност от 
автоматизирани сградни системи и система за контрол, осигуряващи максимален комфорт и 
оптимизация на разходите. С изграждането на BMS система управлявате и контролирате:

консумацията на енергия в сградата, 
нивата на достъп, 
сигнализира при повреди и неизправности,
снижава разходите по управлението и други.
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КАКВО Е VAiOS?

Veldim All in One Solution (VAiOS) е серия от 
продукти, разработени от компанията Велдим. 
Основното им приложение е автоматизация и 
управление на сгради.
f

Изградена на модулен принцип VAiOS е лесна за 
инсталиране, настройка и поддръжка система.
f

Възможност за кесно надграждане и подоб- 
рение.
j

Благодарение на дългогодишният опит, който 
имаме съумяхме да разработим продукт, който 
по качество да бъде конкурентен на пазара и да 
превърне компанията в лидер.
u

Нашата ценова политика се води от принципа 
„Клиентът не заплаща нищо излишно”.
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СТРУКТУРА НА КОМПАНИЯТА

Management

Software
Development

Team

Support 
Service
Team

Hardware
Development

Team

Installation
Team

Software Development Team – изграждане на цялос- 
тната софтуерна инфраструктура и развиване на соф- 
туерните продукти.

Hardware Developing Team – работа върху нови про- 
дукти, производство на нови продукти, производство 
на хардуер, извършване на всички лабораторни 
тестове.

Installation Team – работа на обекта..

Support Service Team – организираме екипи за съпорт 
за всички големи клиенти, за да може да разчита на 
нашият web център 24/7, на call-центъра или дори 
при нужда посещение на обекта.

Management – опит, развиване на идеи, контрол на 
процесите, връзки с клиентите.
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ИСТОРИЯ НА ВЕЛДИМ

Велдим е основана през 2009 г. в България.

Основната дейност на компанията е производство, доставка и монтаж на системи за 
сигурност и автоматизация, електроинсталации, климатични системи.

Концепцията на Велдим е да предложи едно решение в областта на електро системите 
– от проектиране до поддръжка.

Това, което правим и  към което се стремим, е да произвеждаме и внедряваме все 
повече нови технологии в бизнеса и домовете на хората. Технологичният напредък е 
неизбежен и със сигурност няма да подмине България. Нашата цел е да изпреварим 
събитията и нещата да тръгнат от тук към света, а не обратното.

над 10 години опит
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КАК РАБОТИМ?

   Цялостната ни дейност, базираме върху нуждите и 
желанията на нашите клиенти и партньори. Поръчковите 
изработки и последвалото изграждане в повечето случай за 
скъпи или единствено при поръчка на голямо количество 
бройки. При нас получавате желаният дизайн и качество на 
достъпна цена, дори и при малък брой поръчка.

ДИЗАЙН и ПРОЕКТИРАНЕ ПРОИЗВОДСТВО ДОСТАВКА и МОНТАЖ ОБСЛУЖВАНЕ и ПОДДРЪЖКА
произвеждат се модулите и

централите, които карат системата
да функционира

за нас работят екип от
професионалисти, които доставят

и монтират всички системи

след съгласуване на техническото
задание с вас, ние разработваме

работен проект

периодична поддръжка от
квалифицираните ни специалисти

от софтуерния отдел - Centryl



SMART АВТОМАТИЗАЦИЯ и СИГУРНОСТ

www.veldim.comoffice@veldim.com
+359 887 310 010

VAiOS Presentation (8)

ПОСОКИ, В КОИТО НАМИРАМЕ РЕШЕНИЯ

   Наблюдавайки търсенията на пазара на автоматизации ние се насочихме към разработване на 
клиентски ориентирани поръчкови BMS системи, които да дават решение на проблеми, с които 
съществуващите системи не се справят или се оскъпяват при доработка.

   Някои от нашите системи готови са:

Контрол на достъп и работно 
време

Smart Алармена систмеа

Smart Home / Умен Дом

Автоматизация на Осветление,
Климатизация и Напояване

Паркинг система

DMS (Danger Management System)

Хотелска система

Система за управление на 
спортни зали и SPA center

Болнична система

Индустриална система

ERP система

Софтуерни разработки
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ПОСОКИ ЗА ПОРЪЧКОВИ РЕШЕНИЯ

   Готовите за приложение автоматизации предоставят множество възможности. Онова обаче, с 
което се гордеем е възможността за изцяло поръчково проектирани  умни системи.
   В резултат на това нашите клиенти и дистрибутори се радват на уникално, специално проек- 
тирано крайно оборудване: четци, клавиатури,. С тях вече изградената марка придобива още 
по-голямо значение.

Четец, вграден в плочки

Четец, вграден в огледало

Четец и клавиатура
с поръчков дизайн Четец вграден в конзола

с поръчков лого дизайн

Брадирани устройства
с лого на дистрибутор
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ПРОЕКТИРАНЕ НА СИСТЕМИТЕ

     Най-важната цел, която искаме да постигнем с 
вас нашите клиенти e да погледнем през ваши- 
те очи, да реализираме вашите представи, пос- 
тигайки успех в крайният резултат. Няма по-доб- 
ра оценка и удовлетворение за проек- танта от 
това да отговори на очакванията и желанията 
клиента.
   Свързано с проектирането и дизайна извършваме следните услуги:

   Проектантския ни отдел е компетентен да изчертае проекти по всички системи, които изграж- 
даме в слаботоковите и комуникационните системи и електроинсталациите.

 Инвестиционно проектиране;
 Предпроектни проучвания, консултации, оглед намясто, изготвяне на задание съвместно с 
възложителя и участващите в проекта специалисти от различните дисциплини;
 Изготвяне на проектна документация за технически или работен проект;
 Чуждестранни проекти съобразно българското законодателство;
 Чуждестранни проекти съобразно законодателството в съответната страна и по 
предоставени нормативни уредби – наредби, стандарти, правилници и други;
 Анализиране, консултиране и мениджмънт наинвестиционни проекти;
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ДОСТАВКА И ИЗГРАЖДАНЕ
НА ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИИ

   Стъпвайки на мотото си “All in One Solution” (Всичко с едно решение), след етапа на проектиране 
извършваме  изграждане, пускане в експлоатация и поддържка на различни видове 
  електроинсталации:
     структурно-кабелни системи;
     електропреносни системи за битово и промишлено електроснабдяване;
     слаботокови системи и други.
  системи за сигурност
  сградна и бизнес автоматизация

    Главната ни идея е да предоставим цялостна услуга 
на клиентите си. По този начин те са сигурни, че из- 
пълнението на проектите им ще е от отговорен екип. 
Друг плюс е, че възложителите не комуникират с ня- 
колко изпълнителя на отделните системи. Така се из- 
бягва прехвърлянето на отговорности при възникнал 
проблем, неяснота на поставените задачи и в пос- 
ледствие некачествено изпълнение.
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КОНТРОЛ НА ДОСТЪП & РАБОТНО ВРЕМЕ

   Системите за контрол на достъп и работно време могат да се разделят в две посоки:
Като самостоятелни мониторингови системи за управление на 
персонал и в помощ за осчетоводяване на работното време и 
оформянето на възнагражденията на служителите.

Като част от по-мащабни системи (хотелски систе- 
ми, индустриални автоматизации, болнични сис- 
теми и други), изпълняващи горепосочените фун- 
кции, заедно с допълнителни възможности при 
автоматизацията.
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SMART АЛАРМЕНА СИСТЕМА

   Осигуряването на вашият дом (или друга собственост) е един от важните елементи за комфортен 
живот. Ние предлагаме този комфорт да го подсигурите със система от 21 век, като освен 
сигурността имате:

чрез имена на RFID ключовете 
можете да разбирате и кой е у 
дома;

чрез известия научавате кой и 
кога е активирал или деакти- 
вирал системата, или дали ох- 
ранявания периметър е неп- 
равомерно нарушен.

поглед върху охранявания обект и режимът му към момента;
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УМЕН ДОМ / SMART HOME

   Една от първите посоки в разработките ни беше да създа- 
дем Smart Home, по съвременен модел и с поглед към бъде- 
щето. Така успяхме да внедрим в него съществуващите: 

   Това, което добавихме, беше машинно 
самообучение в системата (изкуствен инте- 
лект), които нарекохме Ailyn.
   Ailyn е програма, която следи навиците ви 
през ежедневието и на вас няма да ви се 
налага да препрограмирате системата за 
малки или по-големи корекции в поведе- 
нието на цялостната автоматизация.

Автоматизации на дома (или офиса) чрез управление 
от всяко устройство през подсигурен web-панел,

както и предварителните сценарии на системата за 
конкретни ситуации.
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КЛИМАТИЗАЦИЯ, ОСВЕТЛЕНИЕ, НАПОЯВАНЕ

   Smart Home системите най-вече впечатляват с автома-тизация 
на три системи, даващи комфорта на дома.

Автоматизацията на осветлението дава възможност за  включване, 
изключване и димиране на светлината в помещенията, както и на 
външното осветление.

Smart Напоителната система разполагат 
със система за автоматично активиране 
на поливните  кранове, като заедно с 
това датчици в почвата отчитат влаж- 
ността й и предпазват насажденията от 
преполиване
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SMART ПАРКИНГ СИСТЕМА

   Базирана на системата за контрол на достъп и работно време при VPS (Vaios Parking System) софту- 
ерната специфика е в посока контрол на открити или закрити пространства. Достъпът (контролът на 
бариерата) може да бъде осъществяван чрез:

билетна система, система с контролни карти или 
разплащателна система, както и комбинация от трите 
според предпочитанията;

ръчно или автоматично управление;

чрез дистанционни карти или разпознаване на номера.
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DMS (Danger Management Systems)

   DMS (Система за управление на опасността) е 
обединение на всички системи за сигурност, изградени в 
сграда/и и управлявани от единен софтуер. Нашата 
софтуерна платформа може да обедини всички системи 
за сигурност:

  Контрол на достъп;

  Алармена система;

  Пожароизвестяване;

  Пожарогасене;

  Видеонаблюдение;

  Оповестяване.

   Както и да интегрираме готови сценарии за действие 
при aварийни ситуации.
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ХОТЕЛСКА СИСТЕМА

   Едно от разработените решения за бизнес е Smart системата за автоматизация на хотелиерския и 
ресторантьорския бизнес. VHS (VAiOS Hotel System) предоставя възможност за управление и 
мониторинг, проследявайки:

СИСТЕМА ЗА
УПРАВЛЕНИЕ

НА ЗАВЕДЕНИЯ
ХОТЕЛСКА

АВТОМАТИЗАЦИЯ

СИГУРНОСТ
и КОНТРОЛ
на ДОСТЪП

ХОТЕЛСКИ
СОФТУЕР

ХОТЕЛСКА
СИСТЕМА

   Всичко управлявано през единна web-базира- 
на система обхващаща един или всички хотели 
на собственика.

Резервации, настаняване и обслужване на 
гостите;

Осигуряване на автоматизирани съобще- 
ния за оптимизиране на дейностите и 
персонала;

Автоматизация на стаи и по-мещения по 
модел на smart home сценарии;

Подсигуряване на сигурност  чрез автома- 
тизация на системите и сценарии за сигур- 
ност. 
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СПОРТНИ ЗАЛИ и SPA ЦЕНТРОВЕ

   Една от първите ни поръчкови системи бе да разработим атоматизация за спортен център с 
фитнес, солариум и сауна. В него включихме:

   В продължение на поръчковата линия допълнително надградихме още поръчкови модули на 
автоматизация, в които беше и ERP платформата на софтуера.

изготвяне на персонални профили на 
персонал, инструктури и клиенти;

web-управление на достъпа, програми- 
те и услугите;

единна кредитна система за ползваните 
услуги;

автоматизация на душове чрез кредитна 
система;

бюджетно ограничено производство на 
хардуер. 
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БОЛНИЧНА СИСТЕМА

   Болничната система и софтуер е метод за комуникация между пациенти и болничен пер- 
сонал. Тази система обединява:

осъществява много по-бързата връзка между пациент, настанен в болница със сестрите 
на смяна;

проследява лечението на пациента: хоспитализиран или на домашно лечение;

осъществява комуникация между персонала на болницата като спомага за оптимизи- 
ране ангажираността и работата;

премахва необходимостта от общи табла в сградата, защото те стават електронни и с 
много по-пълна информация за всеки пациент на клик разстояние. 
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ИНДУСТРИАЛНА АВТОМАТИЗАЦИЯ

   Системите за  Индустриална автоматизация обединява контрола и мониторинга, преминаващ 
през складовите и производствени помещения (силози за зърно и вода; количества в 
пречиствателни станции и т.н.), като осъществява и автоматизация на процесите:

Проследява заявките, доставките и разпределениета на стокооборота;

Поддържа необходимите условия за запазване на продукцията или за 
поддържане на конкретен процес (ферментация, дестилация и т.н.);

Предоставя справки за стокооброта с цел анализ на процесите и други.



SMART АВТОМАТИЗАЦИЯ и СИГУРНОСТ

www.veldim.comoffice@veldim.com
+359 887 310 010

VAiOS Presentation (22)

VAiOS-Cash - СУПТО по Наредба №18

   Когато създавахме нашите решения, ние не само искахме да автоматизираме процесите за 
нашите клиенти, но и облекчим бизнеса им. Това доведе до развиване възможностите на нашата 
софтуер за управление на бизнес процеси. Наскоро надградихме тази платформа и обновихме 

   Изискваните по Наредбата ключови функционалности:

  Управление на търговски сделки;

  Вадене нафискални документи;

  Отчет на складовите наличности;

  Отчет с календарен разпис на доставките.

   Също възможности подпомагащи и другите бизнес процеси:

  Наблюдение и управление на работното време.

  Възможност за цялостен търговски отчет от офертата 
до обратната връзка.

  Изграждане на он-лайн магазини и сайтове , както и 
редица други функционалности в 
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СОФТУЕРНИ РАЗРАБОТКИ

   Поръчковите системи, които предлагаме от VAiOS, не се ограни- 
чават само на хардуерно ниво, като гъвкавост. Освен софтуерните 
продукти, част от smart системите (умен дом, контрол на достъп и 
работно време, хотелска система, система за спортни зали, ERР и 
т.н.), разполагаме с капацитет - екип от експерти-разработчици,
благодарение на което изграждаме
софтуерни продукти по задание.

   Чрез систематизирания процес на работа в постоянна кому- 
никация с клиента успяваме да изградим точния продукт.

добавяне на възможности към изграден софтуер;

модифициране на съществуващ софтуер към система;

или изцяло ново разработване на софтуерен продукт за 
целите и нуждите на клиента.

   Разработването на тези продукти има различни посоки спо- 
ред желанията и нуждите:
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ALL IN ONE SOLUTION
ЧАСТНИТЕ ПРОБЛЕМИ, КОИТО РЕШИХМЕ ЗА КЛИЕНТИТЕ НИ

   На пазара лесно се намират производители, които предлагат качествена продукция. Не рядко обаче, тези 
готови продукти разполагат с възможности, които не са необходими за нуждите на клиента, а същевре- 
менно оскъпяват продукта излишно.
   Ние във VAiOS изградихме производствения си модел именно за клиенти със специфични нужди и пред- 
почитания.
   Освен това големите обекти, на които сме работили, утвърждават позицията ни за по-ефективно 
решение на проблемите при изграждане на смарт системи. Най-бързо и надеждно е, когато решението е 
от компетентна фирма, която може да даде цялостно решение. Цялосто решение на проблемите, свързани 
с електричеството и автоматизацията. All in One Solution - Всичко в едно решение.
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КАКВИ ПРОБЛЕМИ РЕШИХМЕ

   Бяхме главен подизпълнител на системите за сигурност при 
изграждането на Съдебната палата на Косово.
   Обектът се изпълнява от „Главболгарстрой“ и се състои от 5 
сгради с обща разгъната застроена площ от 42 450 кв. м. Там се 
помещават Върховен съд, Областен съд, Търговски съд, Об- 
щински съд, съдебни зали и Конституционен съд.
   Благодарим на всички наши колеги и партньори, с които 
работихме усърдно за успешното изпълнение на обекта.
   Добрата оценка за нас бе затвърдена и с възлагането на 
поддръжката на системите за пожароизвестяване, видеонаб- 
людение, контрол на достъпа, алармена система и газ 
детекция след приключване на строителните работи и по 
време на същинската експлоатация на комплекса.

ЗА НЯКОИ ОТ ПО-ГОЛЕМИТЕ ОБЕКТИ

СЪДЕБНАТА ПАЛАТА В ПРИЩИНА, КОСОВО

КЪДЕ Е ОБЕКТА: Прищина, Косово
КВАДРАТУРА: 42450 кв.м.
ДАТА НА ПРОЕКТА: 2015-01-15
ВРЕМЕ ЗА ЗАВЪРШВАНЕ: 1 ГОДИНА

СИСТЕМИ:
      DMS система        Контрол на достъп       Алармена система
       GAS детекция         Пожароизвестяване        Видеонаблюдение
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КАКВИ ПРОБЛЕМИ РЕШИХМЕ
ЗА НЯКОИ ОТ ПО-ГОЛЕМИТЕ ОБЕКТИ

ОБЕКТИ НА ХИДРОСТРОЙ В БЪЛГАРИЯ
   За периода 2009 - 2014 година подменихме и изградихме сис- 
теми за видеонаблюдение, алармени системи, контрол на достъп, 
включително бариери в единна паркинг система за офисите на 
Хидрострой във големите градски центрове в България: Варна, 
София и Бургас, както и за базите на компанията във Варна.

КЪДЕ СА ОБЕКТИТЕ: Варна, България
                                        София, България
                                        Бургас, България
НАЧАЛО НА ПРОЕКТИТЕ: 2009
КРАЙ НА ПРОЕКТИТЕ: 2014
ВРЕМЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ: 5 ГОДИНИ

СИСТЕМИ:
     Видеонаблюдение
     Алармена система
     Контрол на достъп
     Паркинг с-ма с бариери
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КАКВИ ПРОБЛЕМИ РЕШИХМЕ

тях четец за контрол на достъпа, предоставят информация за 
клиентските трансакции и тренировки. Графикът за трени- 
ровки и индивидуалните програми могат да бъдат качени от 
клиентските акаунти лесно и достъпно от мониторите в за- 
лата или он-лайн през интернет.

ЗА НЯКОИ ОТ ПО-ГОЛЕМИТЕ ОБЕКТИ

ПЪРВИЯТ SMART ФИТНЕС В БЪЛГАРИЯ

   Хардуер и софтуер, създаден специално за клиента, 
предоставиха смарт система, обединена в единно уп- 
равление на система за контрол на използваните услуги, 
достъп до помещенията, включително душове, чрез ин- 
тегриране на виртуални кредити.
    Изцяло уеб-базираната система позволява на клиенти- 
те да презареждат картите си през интернет, както и на 
място на рецепцията. Тъч-скрийн монитори с вграден в

КЪДЕ Е ОБЕКТА: Варна, България
КВАДРАТУРА: 2000 кв.м.
ДАТА НА ПРОЕКТА: 2016-06-15
ВРЕМЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ: 3 МЕСЕЦА

СИСТЕМИ:
    Контрол на достъп с гривни    CCTV
    Система за спортни центрове
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КАКВИ ПРОБЛЕМИ РЕШИХМЕ
ЗА НЯКОИ ОТ ПО-ГОЛЕМИТЕ ОБЕКТИ

ИЗЦЯЛО АВТОМАТИЗИРАНА ОФИС СИГУРНОСТ

КЪДЕ Е ОБЕКТА: Добрич, България
КВАДРАТУРА: 800 кв.м.
ДАТА НА ПРОЕКТА: 2019-01-30
ВРЕМЕ ЗА ЗАВЪРШВАНЕ: 6 МЕСЕЦА

СИСТЕМИ:
      DMS система                     Контрол на достъп
      Алармена система            Видеонаблюдение
      Пожароизвестяване       Озвучителна система
      Smart Осветление           Електро инсталации
      СКС и Слаботокови системи

   Изградихме автоматизация и ел.инсталация на офиса в град Добич на ЧСИ Лучия Тасева. 
Вложената в проекта техника, в част автоматизация на системите за сигурност, е VAiOS. Контро- 
лът на достъп е с добре познатите, и все повече доказващи се на пазара, мултифункционални 
контролери VAiOS WAC4. Четците също са от портфолиото на VAiOS. Те са VAiOS V15. 
Охранителната система и пожароизвестителната система са обединени към автоматизацията на 
обекта и всичко се управлява от WEB базирания софтуер на VAiOS.
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КАКВИ ПРОБЛЕМИ РЕШИХМЕ
ЗА НЯКОИ ОТ ПО-ГОЛЕМИТЕ ОБЕКТИ

ПОСОЛСТВАТА НА САУДИТСКА АРАБИЯ, MOFA
/по-големи настоящи обекти/

КЪДЕ Е ОБЕКТА: Кано, Нигерия
КВАДРАТУРА: 24245 кв.м.
ДАТА НА ПРОЕКТА: 2018-11-11
ВРЕМЕ ЗА ЗАВЪРШВАНЕ: 3 ГОДИНИ

СИСТЕМИ:
      Проектиране                BMS системи                     DMS системи
      UVSS системи                  Контрол на достъп             Алармена система
      Видеонаблюдение       Паркинг система              Пожароизвестяване
      Озвучителан с-ма        Електроинсталации        СКС и Слаботокови с-ми

   Към момента работим по изграждането на цялостна автоматизация 
за посолствата на Саудитска Арабия в Кампала (Уганда) и Кано (Ниге- 
рия), където сме подизпълнител
на Курортно Строителство ООД. 

   Обектите изпълняваме от проектиране на системите, през произ- 
водството на поръчковите продукти, до инсталирането на систе- 
мите на обекта.
   В проекта реализираме всички процеси свързани с контрола на 
достъп, сигурността и сградната автоматизация, както и изгражда- 
нето на нови силнотокова и слаботокова инсталации.

КЪДЕ Е ОБЕКТА: Кампала, Уганда
КВАДРАТУРА: 4775 кв.м.
ДАТА НА ПРОЕКТА: 2019-01-10
ВРЕМЕ ЗА ЗАВЪРШВАНЕ: 2 ГОДИНИ
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КАКВИ ПРОБЛЕМИ РЕШИХМЕ
ЗА НЯКОИ ОТ ПО-ГОЛЕМИТЕ ОБЕКТИ

СОФТУЕР ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КЛУБОВЕ
/по-големи настоящи обекти/

КЪДЕ Е ОБЕКТА: Интернационален
ДАТА НА ПРОЕКТА: 2019-07-02
COMPLETION TIME: 6 МЕСЕЦА 

СИСТЕМА:
      Поръчков софтуер за управление на клубове

модел на територията на цяла Европа. Обединява ги един от най-разпознаваемите брандове 
в сферата на здравословното хранене - HerbaLife.
   Целта на софтуера е да улесни достъпът, управлението на услугите 
и комуникацията в членовете на клубовете. Софтуерът е изгра- ден 
така, че дава възможност за създаване на различни типове профили/ 
акаунти, които са с различно ниво на права, възможности и приви- 
легии. Това от своя страна улеснява проследяването на търсенията и 
нуждите на членовете на клубовете, както и управлението им като 
маркетонгово ресурс.

   2019 година изпълнихме производство на поръчков софтуер за 
управление на клубове. Клубовете са в областта на фитнеса и здра- 
вословно хранене, локализирани по франчайз модел на франчайз
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ПРИЗНАНИЕ ЗА ТРУДА
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НАГРАДИ

   През последните години бяхме удостоени със 
следните отличия за работата ни:

Финалист в "Звездите на Метро" за бизнес, 
който подкрепя социална кауза.

Най-добра фирма на България за 2014 в ка- 
тегорията "Мирко и малка фирма", организи- 
рана от FiBank

Награда за успешен бизнес модел в конкурс 
на 24 часа и Труд "Големите малки".

Второ място за Най-иновативна фирма на 
2014 г. в конкурс на b2b медия.



SMART АВТОМАТИЗАЦИЯ и СИГУРНОСТ

www.veldim.comoffice@veldim.com
+359 887 310 010

VAiOS Presentation (33)

СЕРТИФИКАТИ

ISO 9001:2015 – сертификатът засяга изрядността и отчетността 
на целия работен процес от производството на продукция, през 
комуникацията с клиент, до крайното реализиране на обект.

ISO 27001:2013 – в продължение на 
GDPR наредбата за защита на личните  
данни, добавихме и серитификата за 
защитени лични данни на нашите парт- 
ньори и клиенти.
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ПРИЧИНИТЕ ДА ИЗБЕРЕТЕ VAiOS

Нестандартни софтуерни и хардуерни разработки.

Приоритет в персонализирането на продукта към клиента.

Контрол над процесите.

Проследяване на изработката с консултации при всеки 
детайл.

Сигурност.

Енергийна ефективност.

Мобилност.

24/7 съпорт (поддръжка).

Поддръжка от специализиран екип.

Лесна инсталация.

Достъпна цена.
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КАК И КЪДЕ ДА НИ НАМЕРИТЕ?

НАШИЯТ WEB-САЙТ: https://veldim.com/

НАШИЯТ E-MAIL: office@veldim.com

НАШИЯТ ТЕЛЕФОН: +359 700 10 544

НАШИТЕ ОФИСИ:

 Варна (България)
   ул.“Девня” №10, ет. 4

 София (България)
   ул.“Елин Пелин” № 4


