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РИСК Електроник е фирма с дългого-
дишен опит в сферата на ИТ услугите, 
които реализира посредством присъст-
вието си на собствени системни спе-
циалисти във всички областни градове  
в страната. Динамичното развитие  
на технологиите налага и непрекъснато 
преосмисляне на стратегията на всеки 
един партньор, за да върви към по-бър-
за, по-добра и устойчива във времето 
трансформация. Това е и причината  
да създадем екип по „Бизнес стратеги-
ческо консултиране“, който работи  
в тясно сътрудничество с клиента  
и им дава възможност на базата на за-
дълбочен анализ да определят индивиду-
алния си път на развитие. 

Тясното сътрудничество е основен 
елемент във фирмената философия  
и култура на фирмата. Ние поддържаме 
нашите клиенти в стремежа им да из-
вличат максимални ползи от промените, 
като не само внедряваме решенията,  
но и работим тясно с тях от идеята  
до реализацията. 

Портфолиото ни се състои от 
разнообразни услуги и интелигентни ре-
шения, които в зависимост от специфи-
ката на клиента търпят модификации.
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Нашият екип, фирмена култура 
и индивидуален подход ни дават 
възможност да сме водещи  
в изграждането на ползотворни 
партньорства на основата  
на взаимно доверие.
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Интернет свързаност на офиса

Телефония

Мрежова свръзаност

Факс услуги

Мобилна телефония

Мобилен е-мейл

Видеоконферентни системи

Комуникационни 
услуги

ВИДОВЕ УСЛУГИ:
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Инсталация на АТМ

Ре-локация на STM

Де-инсталация на АТМ

Услуги свързани 
с ATM

ВИДОВЕ УСЛУГИ:
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ПОС услуги

ПОС инсталация извън банката

ПОС релокация

ПОС де-инсталация извън банката

ПОС инсталация

ПОС де-инсталация

ПОС ре-локация

Обучение за работа с ПОС 
устройство

ВИДОВЕ УСЛУГИ:
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Услуги свързани 
с работни места 

Инсталация на работно място  
с „тънки“ клиенти

Инсталация на нестандартно 
работно място

Релокация на работно място

Инсталация на работно място  
с лаптоп

Де-инсталация на нестандартно 
работно място

Диагностика на хардуера

Инсталация на работно място  
с компютър

Де-инсталация на работно място

Релокация на нестандартно  
работно място

ВИДОВЕ УСЛУГИ:
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Услуги за банков 
клон/офис 

Отваряне

Релокация

Затваряне

Обслужване на комуникационни 
средства

ВИДОВЕ УСЛУГИ:
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Услуги свързани 
с електрозахранването 

Диагноситка и отстраняване  
на проблеми свръзани  
с електрозахранването  
на ИТ оборудването

ВИДОВЕ УСЛУГИ:
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Софтуерни услуги



Инсталация на операционна система

Софтуерна диагностика

Инсталация на допълнителен 
софтуер

ВИДОВЕ УСЛУГИ:
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Архивиране 
на работна станция 

Инсталация и конфигуриране  
на архивиращ софтуер

Възстановяване от архив

ВИДОВЕ УСЛУГИ:
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Принтиране и сканиране 
на свързани услуги 

Инсталация на оборудване

Релокация в рамките на същото 
място (офис, клон)

Деинсталация на оборудване

Релокация към ново място

Инсталация на драйвери

Обучение на крайни потребители

ВИДОВЕ УСЛУГИ:
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Отдалечени банкови  
услуги на място

Първоначална инсталация  
и въведение

Обучение за използването  
на дистанционно банкиране,  
което банката предлага

Посещение при клиенти, информация 
за нива на достъп, мерки за 
сигурност, сертификати и др.

Решаване на проблеми свързани  
с отдалеченото банкиране

Копиранена данни на клиента  
на дигитално устройство (в случай 
на проблеми със сигурноста)

Инсталация и поддръжка на системи 
за управление на обслужването

Миграция на софтуера/данни  
за отдалечено банкиране

ВИДОВЕ УСЛУГИ:
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Други



Подготовка на оборудване за скрап

Почистване и редовна поддръжка  
на ИТ оборудване

Подготовка на оборудване  
за дарение

Подготовка на ИТ оборудване  
за изпращане от/до клон на банката

Инвентаризация на ИТ оборудване

Инсталация/подмяна на модулни 
хардуерни компоненти на ИТ 
оборудване

ВИДОВЕ УСЛУГИ:
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Офисите ни 
в страната

Бургас

Велико Търново

Плевен

Пазарджик

Варна

Русе

Силистра

Сливен

Ямбол Добрич

Видин

Враца

Монтана

Ловеч

Благоевград

Кюстендил

София

Хасково

Стара Загора

Габрово

Смолян

Кърджали

Пловдив

Шумен

Търговище
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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“


