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Шеър Кепитал ЕООД 

Профил на компанията 

 

Шеър Кепитал ЕООД е създадена с български капитал през 2004 година. Сферата в която 

работи е Информационни и комуникационни технологии. Фокус на компанията е знанието 

претворено в ефективни решения за нуждите на нашите клиенти.  

Нашето Мото е: 

 „Споделяме знания – споделяме капитал“ 

Бизнес моделът е базиран на гъвкаво използване на наличните ресурси като за постигане на 

максимален резултат работим на проектен принцип и създаваме съвместни екипи с 

партньорки компании от бранша. Това ни дава разпределено натоварване, ефективност и 

устойчивост на растежа на компанията. 

Портфолиото на компанията е разпределено върху две платформи – услуги и технологични 

решения. 

В сектора ИТ услуги сме специализирали: 

 Решения в областта на управленските информационни системи и подобрението на 

ефективността на бизнеса. 

 Ефективно използване на телекомуникационни услуги. 

 Експлоатационна поддръжка на информационни системи – хардуер и софтуер.  

Технологични решения: 

 Видеонаблюдение и контрол на достъпа. 

 Хардуерни решения - доставка на оборудване и компоненти. 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Решения в областта на управленските информационни системи и 

подобрението на ефективността на бизнеса. 

Фокус върху: 

 Избор на управленска информационна система; 

 Обезпечаване на съпоставимост на офертите на компаниите предлагащи софтуерни 

решения; 
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 Оценка на основните изисквания към Управленската Информационна Система – 

изготвяне на доклад чрез използване на специална методология за „Оценка и 

прецизиране на потребностите на Бизнес единицата”; 

 Подготовка на система от критерии за подбор при конкурс за избор на Управленска 

Информационна Система; 

 Изготвяне на финален доклад за представянето на различните софтуерни решения 

съгласно критериите за подбор на Управленска Информационна Система; 

 

Ефективно използване на телекомуникационни услуги. 

Създаден е бранд „ТЕЛЕКОМ АДВАЙЗЪР“ 

Нашата цел: 
Съветваме клиентите как да оптимизират и намалят разходите за телеком и IT продукти и 
услуги. Помагаме им да изберат най-изгодните продукти и услуги на телекомите според 
техният профил, както и да повишат ефективността от използването им. 
 

Нашите услуги: 
 

 Управление на Телекомуникационните Разходи (Telecom Expense Management) 
 
Ползи: Услугите за Управление на Телекомуникационните Разходи ще повишат ефективността 
от използваните телеком услуги и ще намалят техните разходи. 
 

 Управление на Телекомуникационни Договори (Telecom Contract Management) 
 
Ползи: Управление на Телекомуникационни Договори Ви пести време за избор на най-
изгодното решение и за проследяване на коректното изпълнение на договорите. 
 

 Телекомуникационен Одит (TelCo Audit) 
 

Ползи: Телекомуникационният Одит ще ви информира за допълнителни възможности за 
снижаване на разходите, както и за грешки и отклонения от нормалното потребление на 
ползваните услуги. 
 

Експлоатационна поддръжка на информационни системи – 

хардуер и софтуер.  

Изготвяне на цялостна ИТ концепция, съобразена с индивидуалните нужди и бюджети. 

Индивидуален абонаментен план изцяло съобразен с специфични ИТ потребности, бюджет и 

работно време. Помощ, поддръжка и периодична профилактика на компютърни мрежи и 

системи. 
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Обхват на поддръжката: 

- Широка гама компютърна и офис техника: сървъри, работни станции, преносими компютри, 

принтери, копирни машини и др. 

- Широк спектър от операционни системи, приложен софтуер и сървърни приложения 

- системи за архивиране на информацията, мониторинг, защитни стени, политики за сигурност 

- мрежово оборудване и интернет свързаност 

- ИТ консултации 

 

 

Видеонаблюдение и контрол на достъпа. 

Доставка на оборудване и изграждане на системи осигуряващи: 

 

 Визуален контрол на ситуацията на охраняем обект — наблюдение в режим на реално 

време; 

 Непрекъснат видеозапис на наблюдението върху дигитален видеорекордер, 

позволяващо документално да се потвърди факт на нарушение; 

 Функции на охранителна аларма, чрез детектори за движение на видеокамери или 

външни  охранителни датчици и информиране на оператора на системата за състояние  

на тревога в контролираната зона.  

 Контрол на достъп до офиси, складове и обособени територии. 

 

 

Хардуерни решения - доставка на оборудване и компоненти. 

Широка гама от хардуерни продукти и системи от реномирани марки доставчици с доказана 

репутация. 

Компютри, сървъри, монитори и дисплеи, принтери, скенери, копирни машини, консумативи, 

презентационна техника, мрежово оборудване, защита на електрозахранването, компоненти и 

аксесоари за ИТ инфраструктура.  

 

Изборът на Шеър Кепитал ЕООД като партньор в областта на информационните и 

телекомуникационни технологии осигурява висока степен на удовлетвореност и ефективно 

използване на ресурсите.  


