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Bitrix24 е софтуерна платформа за 
бизнес комуникации и колаборации вътре 
в организации от всякакъв размер и тип. 
Системата обединява класически ин-
струменти, принадлежащи към корпора-
тивната вътрешна мрежа с елементи 
на социалното сътрудничество, за да се 
образува оптимална виртуална работна 
среда.

РИСК Електроник обхваща целия 
процес, свързан с имплементацията на 
платформата – стартираща с консул-
тации преди внедряване, лицензиране на 
системата, интеграция и инсталация. 
Максималното оползотворяване на 
възможностите на системата е в пряка 
зависимост от нейното добро позна-
ване, поради което РИСК Електроник 
акцентира на провеждането на профе-
сионално обучение на потребители и 
администратори.

Консултация

Интеграция

Лицензиране на системата

Инсталация

Професионално обучение 
на потребители и администратори
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Безплатен 

12 потребители

$0
за всички 

потребители

Безплатен Специални планове Бизнес планове

Bitrix24.CRM

Начало

Business

Развитие

Enterprise

Успех

Последваща поддръжка

При избор 
на абонамент, 
на всеки $400 
платени от 
клиента

1час

безплатна 
консултация

Лицензиране

Старт+ 

2 потребители

$24/месец
за всички 

потребители

CRM+ 

6 потребители

$69/месец
за всички 

потребители

Стандартен 

50 потребители

$99/месец
за всички 

потребители

12 потребители 

$1.490

при 10 часа абонамент месечно 
80 лв. на човекочас

50 потребители 

$2.990

при 20 часа абонамент месечно 
70 лв. на човекочас

1000 потребители

$24.990

при 30 часа абонамент месечно
60 лв. на човекочас

Проект+ 

24 потребители

$69/месец
за всички 

потребители

Професионален 

Неограничен

$199/месец
за всички 

потребители

Сървърно решение

Абонаментни планове

Системата се предлага под формата на услуга на месеци 
(Software as a service) както и под формата на постоянен лиценз.

Облачно решение
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РИСК Електроник ООД 
Офис София 1138,
бул. „Самоковско шосе“ 2Л,
тел.: (02) 917 54 23
e-mail: office@risk.bg

Контакти

РИСК Електроник е една от 
първите ИТ компании в България. 
Зад нейното име стои стратеги-
чески подход в консултирането 
и инновационен в създаването 
на ИТ решения, инфраструктури 
и цялостни бизнес процеси. 

Като водещ системен инте-
гратор ние сме установили 
про цеси и структури, необхо дими 
за под държане на специфичните 
нужди на нашите клиенти в цялата 
страна. Изградили сме и поддържа-
ме мрежа от 28 центъра с над 60 
човека екип. 

Деловите ни взаимотношения 
се характеризират с индивидуален 
подход към всеки един от нашите 
кленти и партньори.

За „РИСК Елекроник“ Със съдействието на:

Bitrix24 е софтуерна платформа за бизнес комуникации и колаборации 
вътре в организации от всякакъв размер и тип. Системата обединява 
класически инструменти, принадлежащи към корпоративната вътрешна 
мрежа с елементи на социалното сътрудничество, за да се образува опти-
мална виртуална работна среда.

РИСК Електроник обхваща целия процес, свързан с имплементацията на 
платформата – стартираща с консултации преди внедряване, лицензиране 
на системата, интеграция и инсталация. Максималното оползотворяване 
на възможностите на системата е в пряка зависимост от нейното добро 
познаване, поради което РИСК Електроник акцентира на провеждането на 
професионално обучение на потребители и администратори.


