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МОНИТОРИНГ
ЦЕНТРОВЕ И ВИДЕОСТЕНИ

СОТ И АЛАРМЕНИ
СИСТЕМИ 

ОПОВЕСТИТЕЛНИ
 И ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНИ

СИСТЕМИ
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ДОСТЪП И 

РАБОТНО ВРЕМЕ 

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ
И ИНТЕГРАЦИИ

ОБУЧЕНИЯ

•Индустриални решения

•Мениджмънт

•Автоматизация

•Защита от взлом

•Периметрова защита

•Мобилни приложения

•EN - стандарти

•Бюджетни решения

•Проектни решения

•Видеоверификация

•ТРЗ - форма 76 и 19

•Автоматичен e-mail

•Гъвкава архитектура

•Мониторинг

•Интеграция

•Coax/IP - отворена платформа

•IVS - Анализ на поведение

•POS/FACE решения

ПРОЕКТИРАНЕ

ГАРАНЦИОНЕН СЕРВИЗ

ИНТЕЛИГЕНТНИ 
РЕШЕНИЯ ЗА СИГУРНОСТ

 25 ГОДИНИ
ДОСТАВЧИК НА СИСТЕМНИТЕ

ИНТЕГРАТОРИ В БЪЛГАРИЯ



РАЗРАБОТВАНЕ НА НОВИ РЕШЕНИЯ

ПРОЕКТИРАНЕ 

Технологична възможност за създаване на специфични решения:

Подготовка и изготвяне на вашите проекти за сигурност:

• Изготвяне на индивидуални решения и системи за сигурност
• Създаване и проектиране на интелигентни и интегрирани решения за сигурност
• Цялостно разработване на пълен проект за сигурност включващ различните 

специалности и системи

МАРКЕТИНГОВА ПОДКРЕПА

ОНЛАЙН ПЛАТФОРМА ЗА ПОРЪЧКИ

Осъществяване на индивидуални проекти:

Възможност за бързи и лесни поръчки 24/7:

• Разработване на концепция и дизайн за брандиране на офис / сайт
• Изработване на рекламни материали за вас
• Съвместни презентации и представяне на специфични решения

• Възможност да поръчвате по всяко време чрез компютър или мобилно устройство
• Достъп до всички продукти, архив поръчки, документи, любими продукти 
• Наличност и цени в реално и извънработно време

ЛОГИСТИКА 

СЕРВИЗЕН ЦЕНТЪР 

4 склада в страната, бърза доставка по куриер:

Диагностика, анализ и бърза реакция:

• Голямо и разнообразно продуктово портфолио на склад
• Бърза доставка по куриер за България
• Доставка до 2 седмици на специфични произведени артикули от чужбина

• Сертифициран сервизен център и след гаранционно обслужване
• Диагностика до 24 часа
• Бърза процедура за замяна

Офис София
Бизнес Парк София
София 1766
Тел.: 02 4016 600
Мобилен: 0897 807 600
Mail: office@systeh.bg

Сервиз
София 1766
Тел.: 02 4016 624
Мобилен: 0893 329 794

Офис Варна
Бул. Ян Палах 10
Варна 9000
Мобилен: 0896 657 184

Офис Пловдив
Бул. Санкт Петербург 
48
Мобилен: 0894 647 090

Офис Бургас
ул. Драма 11
Мобилен: 0898 519 626

• Отговорен търговец - експерт консултант за всички системи за сигурност
• Регулярни и индивидуални технически и продуктови обучения за партньори
• Съпорт на 3 нива - търговец, технически отдел СисТех, технически отдел производител

КОНСУЛТИРАНЕ И ОБУЧЕНИЯ
Технологично знание в помощ на SysTeh партньорите:

• Наличен развоен център за генериране на нови решения
• Интеграция и развитие на софтуерни решения
• Тест, съпорт и имплементация на нови технологични решения


