
 

hagema industrial services EOOD 
 
ул. “Акад. Г. Бончев”, бл. 3 
1113 София 
Tel.:  +359 884922101 
veselina.taneva@hagema.com 
https://www.timeline.bg 
https://www.timeline-erp.de 
http://www.hagema.com 
 
Уважаеми г-н/г-жо 
 
Ако ми позволите бих искала да Ви запозная с един софтуер, който може да е от                
помощ на фирми като Вашата и да допринесе за оптимизиране на ресурсите,            
финансовите активи и организацията на дейността в производството. 
 
Защо си позволявам да ангажирам част от времето Ви: 
 
Може би обмисляте начини за подобряване организацията на бизнеса си и неговата            
ефективност? Или не сте доволни от системата, която ползвате? А може би, още не сте               
осъзнали необходимостта от подобен продукт, но сте наясно, че в бъдеще ще се             
наложи да проучвате пазара. Във всеки случай, информацията, която Ви предлагам,           
може да събуди Вашия интерес и дори да Ви помогне точно на време, с подходящо               
решение. 
 
Какви са предимствата от ползване на немски софтуер: 

➢ Фирмата, която представлявате стои стабилно на пазара както у нас, така и в             
чужбина. Вероятно сте стигнали до извода, че всяко предимство трябва да се            
използва при намиране на клиенти. Ползването на продукт, който е познат на            
партньорите ви в чужбина може да донесе допълнително позитиви и да улесни            
търговските ви отношения с ясните си и добре структурирани процеси. 

➢ Имаме богат опит с браншовете, работещи с метали. Процесите, протичащи          
между свързани компании (напр. производство и търговия) може да се          
оптимизират и улеснят поради факта, че ползват обща платформа и          
информационна база. Получавате мощни инструменти за планиране на        
ресурсите и производството си. 

➢ Цената и сроковете за внедряване са конкурентни на най-добрите ERP на нашия            
пазар. Работейки с нас ще разполагате с още две предимства - местен екип, с              
който може да обсъждате спецификите на бизнеса и международно признат          
продукт с ясен стандарт и стабилна платформа. 
 

TimeLine Neo ERP е създадена в Германия. Популярна е в DACH региона (Германия,             
Австрия, Швейцария) повече от 20 г. и три поредни години (2015 - 2018 г.) печели               
награди за най-добра ERP система в Германия. През 2017 г. беше избрана в Топ 100               
на иновативните продукти в Германия. В момента е напълно преведена на български            
език и на разположение на клиентите ни в България. 
 

https://www.timeline.bg/
https://www.timeline-erp.de/
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Ако съм успяла да ви заинтересувам, може да прочете за нас в            
приложените брошури, както и да се запознаете с някои от възможностите           
на софтуера, описани по-долу. 
 
От сайта ни може да свалите тестова, безплатна инсталация на  демо версия за 90              
дни , която може да инсталирате и разгледате в удобно за вас време. 
 
С удоволствие бих представила функционалностите на софтуера в  кратка         
презентация , специално за вас, за да Ви убедя в лесната работа с програмата, лекия              
потребителски интерфейс и ергономия на TimeLine Neo. 
 
На  каналът ни в youtube ( TimeLine Neo ) са качени видеоклипове, които представят            
нагледни уроци и ви улесняват при първата ви среща с продукта. 
 
TimeLine Neo може да бъде използвана и като  мобилно приложение за телефони и             
таблети (iPhone/iPad) . 
 
За производствени фирми, като вас, бързо и качествено може да настроим системата            
спрямо специфичните ви нужди и технологичен процес. 
Функционалностите, с които разполага системата включват: 

★ интегрирано управление на проекти, следене изпълнението на фази и етапи,          
отчитане на проекта с вложени материали и труд; 

★ водене на детайлна база данни за изделията - доставчик, модел,          
предназначение, категоризация, цвят, материал, покритие, размери и др.        
поддържане на пълна гама артикули/суровини на модулни системи; асортимент; 

★ директното прехвърляне на списъци с артикули от CAD или Excel, особено           
популярно в автомобилната индустрия; 

★ предварителна калкулация и реална себестойност; 
★ грубо и детайлно планиране на производството и управление на ресурсите; 
★ интегрираната CRM система с управление на оферти и договори; 
★ система за управление на документи, чертежи, мейлинг, управление на         

персонал; 
★ множество складове, локации, организация на складовото пространство,       

баркод, шарж номер, модул за инвентаризация и мн. др. 
★ лесна интеграция със счетоводен софтуер или софтуер за автоматизация. 

  
Ще се радвам да ви предоставя допълнителна информация при интерес. 
 
 
Успешна седмица! 
Веселина Танева 
Управител 

https://www.youtube.com/channel/UCOQucMtyqJB5__dbJBjIGOQ/videos

