REPORT

Най-добрите IT проекти

2021

01

Digitalk&A1 Awards –
Най-добрите IT проекти за 2021 г.
#4

#7

Технологиите
помагат
при трудни
ситуации

Финтех, 3D и
AR/VR проекти
грабнаха наградите
в конкурса
Digitalk&A1 Awards

#25

#34

Отличените
проекти в
конкурса

Дигитализацията
на българските
предприятия
трябва да се ускори

#45

#64

Финансовият сектор
се качи на експресния
влак за новото
десетилетие

Технологиите –
неделима част
от медицината
на бъдещето

02

#75

#87

Българската
индустрия
и технологиите –
размерът няма
значение

Засега у нас не са
забелязани атаки,
свързани с войната
в Украйна

#104

#113

Софтуерната
индустрия – стълб
за икономиката ни
през XXI век?

Стартъп
екосистемата у нас
ще получи огромен
тласък от първия
еднорог

#121

#132

Търговските екипи
стават все по-важно
звено за българската
ИТ индустрия

Маркетингът –
настоящето е в
AI, а бъдещето?

А1#140

Crayon

ASBIS

Smart IT

Brother
CNsys

#73-74
#33
#55-63

#24
#97-103

Software One #40-44
Qnap

#80-86

03

ТЕХНОЛОГИИТЕ ПОМАГАТ
ПРИ ТРУДНИ СИТУАЦИИ
Владимир Владков,
отговорен редактор

През последните 2 години бизнесът от всички сектори
по целия свят бе поставен пред неочаквани и сериозни
предизвикателства. Пандемията COVID-19 и ограничителните мерки спряха редица важни производства,
но още по-тежко се отразиха те на веригите за доставки. И точно когато икономиката започна да се възстановява, Русия започна война в Украйна. Тя доведе до
многобройни жертви и разрушения, а над 3,5 милиона
украински бежанци потърсиха спасение в страните от
ЕС. Показателно е, че ИТ секторът в България реагира
най-бързо и адекватно, като екипите на стартъп асоциацията BESCO, на AIBEST и много хора от ИТ и стартъп екосистемата се включиха активно в подкрепата
към украинския народ. Те не само организираха изтеглянето на свои колеги от Украйна, но и организираха превоз, места настаняване, дори места за работа, помогнаха за създаване на платформа с важна информация за
бежанците и продължават да помагат.

Освен човешките трагедии войната доведе и до огромна несигурност и проблеми в редица сектори, голяма част
отново свързани с веригите за доставки. От Gartner oчакват сериозен недостиг на петролни продукти, минерали,
метали и енергия. „Цените на тези артикули вероятно ще
скочат благодарение както на недостига, така и на поведението като ирационално купуване и протекционизъм“,
твърдят от Gartner.
На този фон сериозна позитивна нотка дава първото из-
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дание на конкурса Digitalk&A1 Awards, който представи
впечатляващи ИТ проекти в най-различни области. Решенията са внедрени както в стартиращи и малки фирми,
така и в големи предприятия, образователни институции.
Първоначално постъпиха близо 30 кандидатури, като до
финалното оценяване от журито достигнаха 18. Седем са
реализирани в големи компании, държавни организации и
банките, 7 са и проектите в малки и средни фирми. Останалите технологични решения са внедрени в стартиращи компании. Почти всички проекти включват значителни усилия за обогатяване на знанията и усъвършенстване
на уменията на служителите с помощта на интерактивни обучения, разширяване на обхвата от технологични и
комуникационни умения.
Най-модерните технологични тенденции, като 3D моделиране и визуализация, роботизирани процеси, Интернет
на нещата и изкуствен интелект, се използват напълно
адекватно както от малки фирми, така и големи компании и организации, осигурявайки им конкурентни предимства и бързо пренастройване спрямо бързо променящите
се нужди и предпочитания на пазара.
В този рипорт ще се запознаете както с победителите в
конкурса, така и с мненията на специалистите от журито по най-актуалните теми и тенденции - впечатления
от кандидатурите, препоръки към следващото издание
на конкурса, ниво на дигитализация на българската икономика, както и развитие на екосистемата от стартиращи фирми. Всички те обаче са убедени, че правилното и
навременно внедряване на технологични решения може да
донесе огромни ползи и за индустрията, и за обществото в тези несигурни и турбулентни времена.
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ФИНТЕХ, 3D И AR/VR ПРОЕКТИ
ГРАБНАХА НАГРАДИТЕ В
КОНКУРСА DIGITALK&A1 AWARDS
Екип на Digitalk

Четири иновативни ИТ проекта бяха отличени на първия конкурс Digitalk&A1 Awards на специална церемония
в Центъра за съвременни изкуства „Топлоцентралата“.
Събитието събра мениджъри от малки, средни и големи
компании, ИТ директори и ключови представители от
високотехнологичния сектор, а специален гост бе минис07

снимка: Александър Главчев

търът на електронното
управление Божидар Божанов. Отличените проекти получиха дигитална
награда NFT, а в съзвучие
с тенденцията за дигитална трансформация на
бизнеса, държавата и обществото водещите на
церемонията бяха двама
- Ангел Калев и роботът
DigiMe. Събитието бе открито от Деница Дженева, главен редактор на
Digitalk.bg, и Илияна Захариева, директор „Корпоративни комуникации“ в
„А1 България“, съорганизатор на инициативата.

Събитието бе открито от Деница
Дженева, главен редактор на Digitalk.
bg, и Илияна Захариева, директор
„Корпоративни комуникации“ в „А1
България“, партньор на инициативата

„Искахме цялата церемония да е дигитална, всички тук
сме хора от света на технологиите, от индустрията,
която води промените и ще ни заведе в бъдещето, каза
Илияна Захариева. Благодаря на „Икономедиа“ за партньорството, тъй като за нас е важно да имаме съмишленик в лицето на силна медия като Digitalk. Благодаря и
на журито за работата и на всички, които участвахте в
този първи конкурс, защото всеки участник вече е победител. Убедена съм, че в следващото издание на конкурса ще имаме още повече проекти.“
„Във връзка с днешните награди си спомням за своето
участие преди години в състезания по информацион08
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ни технологии, в които
разработвахме проекти.
Оттогава познавам усещането да създаваш продукт, който след това да
бъде оценен и приет от
общността. Оценката
от пазара е чудесна, но
също толкова важна е и
тази на ИТ общността“,
заяви министър Божанов.

2021 година беше много тежка за цялата икоМинистърът на електронното
управление Божидар Божанов: Оценката
номика заради пандеот пазара за дадено ИТ решение и
мията COVID-19, а тази
продукт е чудесна, но също толкова
важна е и тази на ИТ общността
година донесе нещо още
по-страшно - войната на
Русия срещу Украйна. Над 200 хиляди украински специалисти работят в ИТ сектора. За една нощ те от колеги,
с които българските програмисти работят и общуват
ежедневно, се превърнаха в бежанци. „Искам да изкажа огромното си уважение към българските ИТ фирми, браншовите асоциации като AIBEST и BESCO, които помагат на
тези хора, бягащи от войната, да намерят нов дом. Много доброволци осигуряват комуникациите, платформите, услугите, превода на документите, настаняването.
Всички те заслужават нашите аплодисменти“, заяви Деница Дженева.
„Присъединявам се към благодарността към ИТ компаниите за помощта, която оказват във връзка с кризата
в Украйна, коментира Божанов. Относно иновациите 09

държавата по принцип трудно иновира, тя трябва да е
устойчива. Затова моята роля като министър на електронното управление е особена, тъй като трябва да балансира между иновации и устойчивост. Но споделям с
всички участници желанието ни да правим живота на хората по-лесен с помощта на дигиталните технологии,
допълни министърът. Вярвам, че всеки от тези 30 проекта, подадени в конкурса, заслужава внимание, и изразявам своята подкрепа към представителите на всички
частни компании и държавни дружества, предложили дигитални решения в подкрепа на оптимизация на дейности и по-висока ефективност.“

ПОБЕДИТЕЛИТЕ
Три от внедрените решения са отличени като лидери по
методологията, изработена от PwC, тъй като журито
им е поставило оценка над 75% по всеки от четирите критерия. Отличието за всеки от тези проекти акцентира върху най-добрия му резултат. Четвъртият проект
получава специална, поощрителна награда заради неговото огромно въздействие върху администрация, гражданите и бизнеса с оглед перспективите за развитие на
нови електронни услуги
По критерия „Въздействие и перспективи за развитие“
отличието получи „Група за компютърно асистирана радиология и ортопедична хирургия“. Наградата бе връчеНадежда Чипева
на от Михаил Семерджиев, старши мениджър снимка
„ICT
услуги“ в „А1 България“.
Холограмни модели, имплементирани с помощта на технологията HoloMedical Assistant (Holoma), осигуряват ре010
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Михаил Семерджиев, старши мениджър „ICT услуги“ в „А1 България“, отличи проекта
на групата за компютърно асистирана радиология и ортопедична хирургия

волюционни промени в областта на персонализираната
медицина и костната хирургия. Системата е разработена от българската софтуерна компания „Интерконсулт
България медицински решения“ и използва съчетание от
смесена реалност и 3D холограми, като пренася предоперативния план в оперативната среда. Решението е изградено на базата на очилата на Microsoft за смесена реалност Hololens 2 и чрез разработени от българските
софтуерни инженери и лекари алгоритми смесва холограмите на органите, получени от компютърен томограф,
върху реалната геометрия на целевия орган. По този начин се показва истинският проблем на пациента с точност до милиметри, а това намалява драстично рисковете от ятрогенни грешки и предоставя сигурност и
комфорт и за двете страни - пациент и лекар. Решението вече е внедрено в две български болници - Военномедицинска академия (ВМА), Университетска болница „Ло011

зенец“, и една клиника в Швейцария - InHouse Clinic „Spine
Surgery & Traumatology“.
Проектът на Paysera бе награден заради постигнатите
резултати, ефективност и имплементация. Дигиталната NFT „статуетка“ бе връчена от министъра на електронното управление Божидар Божанов. „Paysera България“ разработи нов платежен метод, който улеснява
онлайн търговията и надгражда възможностите за приемане на плащания във виртуалното пространство. Услугата по иницииране на плащания (УИП) е базирана на
отвореното банкиране и вече е внедрена в системата
за онлайн плащания - Paysera Checkout.
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Решението позволява
трети страни (лицензирани доставчици на платежни услуги) да получат
незабавен краткосрочен
достъп до сметката на
купувача чрез онлайн банкирането, за да инициират плащането от негово име. По този начин
освен досегашните опции
за извършване на транзакция - с банкова карта,
чрез Paysera сметка, чрез
Александър Лачев, мениджър „Бизнес
развитие“ в „Paysera България“,
QR код, в брой и чрез SMS,
получи наградата от министъра на
е-управлението Божидар Божанов
вече става възможно иницииране на плащане от
онлайн банкиране и от други популярни финтех продукти като Revolut и N26.
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„Уверен съм, че всички, които сме се събрали днес тук, работим основно в тази посока - да предлагаме и разработваме решения, които чрез дигитални средства да помагат на хора и бизнеси да бъдат по-продуктивни, гъвкави
и иновативни. Такова решение е и новият платежен метод за онлайн търговия, разработен от „Paysera България“, който улеснява онлайн търговията и надгражда възможностите за приемане на плащания във виртуалното
пространство“, каза министър Божанов.
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Дентална клиника „Д-р
Парушева“ бе наградена по критерия „Стратегия и визия“. Отличието бе връчено от Петко
Петков, директор „Дигитална идентичност“
за Югоизточна Европа,
PwC. Клиниката предлага дентални услуги в същия ден чрез 3D принтиране и изцяло дигитален
работен процес. Бюджетът по проекта включва
Даниела Парушева, главен изпълнителен
директор на дентална клиника „Д-р
дигитален орален скенер,
Парушева“, получи NFT отличието от
CAD/CAM дентален софПетко Петков, директор „Дигитална
туер, компютърен хардуер, обучение на персонал и 3D принтер с периферия. „Тази
клиника бе една невероятна мечта, която имах късмет да
се сбъдне благодарение и на моите партньори от „Дентатехника“, каза д-р Парушева.
Всеки от трите отличени ИТ проекта получи като наг013

рада тест за пробиви в сигурността, осигурен от „А1
България“. „Едно от най-ценните знания е да знаеш къде
са слабите ти места и какво трябва да се направи, за да
бъдат добре защитени, коментира Михаил Семерджиев,
старши мениджър „ICT услуги“ в А1. Именно по тази причина ние като високотехнологична компания предоставяме допълнителна награда на победителите - услугата
на А1 „Penetration Test“. Специалисти по киберсигурност,
които са част от нашата компания, правят тест на системите и защитите на дадена организация. След това
подготвяме детайлен доклад с откритите уязвимости и
необходимите мерки, които трябва да бъдат предприети, за да бъдат предотвратени кибератаки“, обясни Семерджиев.
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Специалната поощрителна награда получи
проектът на НАП за надграждане на основните
системи на агенцията
за предоставяне на данни и услуги към вътрешни
и външни системи. Чрез
него са надградени информационните системи на
НАП за предоставяне на
електронни административни услуги и е изградена архитектура, ориенДеница Дженева връчи поощрителната
награда от конкурса на Малина
тирана към услуги (SOA),
Панайотова, ИТ директор в ЦУ на НАП
а основната цел е предоставянето на качествени,
ефективни и лесно достъпни електронни услуги за граж014

даните и бизнеса. Дигиталното NFT отличие бе връчено на Малина Панайотова, ИТ директор в ЦУ на НАП, от
Деница Дженева, главен редактор на Digitalk.bg.
Първото издание на конкурса Digitalk&A1 Awards събра
близо 30 кандидатури. От тях до финалното оценяване
от журито достигнаха 18, като 7 са реализирани в големи компании, държавната администрация и банките, 7 са
и проектите в малки и средни фирми. Останалите технологични решения са внедрени в стартиращи компании.
Недостигът на квалифицирани специалисти и нуждата
от непрекъснато обогатяване на знанията и усъвършенстване на уменията са във фокуса на голяма част от
предложенията. Интерактивни обучения, разширяване на
обхвата от умения както в технологичната област, така
и при т.нар. меки умения, както и онлайн консултации за
уязвими потребители са само част от предложенията.
Участвалите в конкурса проекти показват, че модерните технологични тенденции като 3D моделиране и визуализация, Интернет на нещата, Индустрия 4.0 и изкуствен интелект не са „запазена марка“ само за големите
корпорации. Те намират приложение и в по-малки фирми,
осигурявайки им конкурентни предимства и бързо пренастройване спрямо бързо променящите се нужди и предпочитания на пазара. Тенденцията за все повече електронни услуги, достъпни дистанционно от различен кръг
потребители, се засилва както в държавната администрация, така и в банковия сектор.
Показателно е, че в държавната администрация продължава тенденцията за засилена дигитализация. Освен про015

екта в НАП, въвел модерната SOA архитектура, важен
проект бе изпълнен и от ДАЕУ. С него бе реализиран дългоочакваният Национален портал за геопространствени данни (INSPIRE).
Роботизирането на процесите, на общуването и ранното засичане на аномалии също са част от усилията на
компаниите да оптимизират дейността си. Това им помага не само да се справят с перманентния недостиг на
кадри, но и да се състезават на глобалните пазари.
Оценените от журито проекти са реализирани в НАОС,
„Фрамар“, „Кока-Кола“, консорциум „Петаскейл суперкомпютър - България“, Дентална клиника „Д-р Парушева“,
„Група за компютърно асистирана радиология и ортопедична хирургия“, „Белсистемс“ ООД, ферма „Отбрани“, „Медия клуб“ ООД, Telus, Нов български университет,
Paysera, TBI Bank, Банка ДСК, Обединена българска банка,
хотел Casa di Fiore, Държавна агенция „Електронно управление“ и Националната агенция за приходите.
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ЖУРИ НА КОНКУРСА
Четиринадесет водещи експерти участваха в журито,
избрало кои са най-иновативните проекти в конкурса
Digitalk&A1 Awards. Членовете на журито са специалисти с
опит и експертиза на българския ИТ пазар и дадоха своите
оценки за най-иновативните технологични внедрявания
през 2021 г. на базата на четирите критерия - „Стратегия и визия“, „Имплементация, ефективност и резултати,
„Иновативност и креативност“ и „Въздействие и перспективи за развитие“, по методология, разработена от
PwC. То включва:
 Теодор Захов, издател в „Икономедиа“
 Михаил Семерджиев, старши мениджър „ICT услуги“ в „А1 България“
 Божидар Нейчев, съдружник и ръководител сделки за Югоизточна Европа в PwC
 Илия Кръстев, председател на AIBEST
 Павлин Добрев, технически директор в Bosch.IО
 Светозар Георгиев, съосновател на „Телерик“, „Телерик Академия“ и CampusX
 Нели Вачева, мениджър проучвания в „IDC България“
 Кирил Кирилов, IT Build, бивш дългогодишен ИТ мениджър на
Алианц банк
 Калин Радев, главен изпълнителен директор на Software
Group
 Радомир Миланов, управляващ директор на „SAP България“
 Момчил Василев, управляващ директор на Endeavor
 Теодор Радев, мениджър продажби за Dell Technologies в България
 Горан Ангелов, изпълнителен директор на IBS
 Жени Бонева, заместник-председател на ISACA Sofia Chapter
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ПРОЕКТИТЕ ПРЕЗ ОЧИТЕ НА ЖУРИТО
„Първото издание на Digitalk & A1 Awards доказа, че в България има много на брой реализирани технологични проекти, които заслужават внимание и публичност, коментира Михаил Семерджиев, старши мениджър „ICT услуги“
в „А1 България“. Вярвам, че е важно те да бъдат популяризирани, а знанията и опитът на компаниите, които са ги
направили, да бъдат споделяни. Това ще допринесе за създаването на култура на споделянето, а в по-дългосрочен
план ще доведе до сериозен напредък на бизнес общността у нас. Добрите примери могат да помогнат на други
компании да придобият повече увереност при прилагането на дигитални технологии и да ги вдъхновят за решаване на важните за тях въпроси с иновативни технологични средства. Такава беше и основната цел на конкурса,
на който А1 е съорганизатор.“
Според него сред кандидатурите се отличават редица
проекти за автоматизация и дигитализация на процеси.
„Много добър знак е, че бизнесът се стреми към все по-голяма бързина и ефективност и използва възможностите
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на технологиите за постигане на тези цели, обяснява Семерджиев. Силно впечатление правят и два проекта, свързани с прилагането на високи технологии в медицината.
3D холограми и смесена реалност помагат на хирургическите операции и за Дентална клиника „Д-р Парушева“,
която подобри услугите си с 3D печат и дигитален работен процес.“
Горан Ангелов от IBS също е най-впечатлен от проекта
Holoma с приложение на добавена реалност (AR) в медицината. „Някои критикуват, че в проекта се ползва стандартно средство като Hololens 2 на Microsoft, но за мен
това също е плюс. Позволява им да се фокусират върху
софтуера и приложенията, а да оставят на Microsoft да си
развиват очилата като платформа. Вече се чуват слухове, че Microsoft ще пусне Hololens 3 още тази година, което сигурно е страхотна новина за разработчиците. Използването на добавена реалност в живота, в работата,
в медицината ще промени съществено начина ни на живот и аз се радвам, че компания като ICB е сериозно въвлечена в разработката на приложения в тази област. Телемедицината е бъдещето на здравната помощ, а този
тип технологии ще направят дори много сложните операции рутина за всяка клиника“, добавя Ангелов.
Нели Вачева от IDC също оценява високо проекта на групата за компютърно асистирана радиология и ортопедична хирургия заради креативното приложение на 3D
технологиите. Освен това отличава и въвеждането на
Индустрия 4.0 в „Белсистемс“. „Това доказва, че и неголямо предприятие може да бъде значително променено
благодарение на технологични иновации, както и това, че
фирмата вече отчита повишени приходи и печалба, ко019

ментира Вачева. Впечатли ме и това, че новите процеси
всъщност засягат и партньорите на „Белсистемс“. Харесах и ферма „Отбрани“, но описанието, с което разполагах, беше повече продуктово ориентирано, отколкото
проектно ориентирано. Имаше и проекти, които са доста сложни за управление, например в НАП, и заслужават
признание, нищо че технологията не е от последния час“,
смята тя.
Павлин Добрев от Bosch.IO обръща внимание на проекта
на ферма „Отбрани“ - „Ондо“. За него това е иновативно
решение за една сложна област, която се явява земеделието и в случая отглеждането на горски плодове. Автоматичното торене и поливане, от една страна, намалява консумацията на вода и торове, а от друга, се реагира
веднага на технически проблеми. По този начин се осигуряват по-високи добиви, обяснява Добрев.
„Създаването на „умна“ ферма е предизвикателство и
може да се направи единствено от хора, които обичат
природата. Често говорим за Зелената сделка и запазване на природните ресурси и дигитализацията на земеделието е изключително интересна област, в която бих се
радвал да видя решения. Не на последно място човешкият
труд става все по-скъп и подобни решения допълнително биха позволили да се намали цената на крайната продукция“, допълва Павлин Добрев.
Светозар Георгиев също дава най-висока оценка на групата за компютърно асистирана радиология и ортопедична хирургия. „Продуктът е, от една страна, комбинация
от софтуер, хардуер и медицина, а от друга, се характеризира с висока степен на комплексност“, казва съоснова020

телят на „Телерик“. Според него, за разлика от някои от
другите проекти, той не представлява просто прилагане на съществуващо дигитално/технологическо решение, а съставлява значителна степен на иновация в няколко направления:
 Въпреки че очилата за виртуална реалност не са новост, разработените алгоритми в софтуера постигат
10-кратно подобрение на прецизността! Това е драматично подобрение, което реално отваря вратата за
ползване на тези технологии (VR/AR) в сфери, в които
до момента това е било трудно (заради недостатъчната прецизност).
 Наред с чисто оперативните (здравни резултати)
се отварят нови приложения - за обучение на млади хирурзи чрез функционалността multiplayer, както и за
участие на специалисти, които не са физически на едно
и също място.
 Друга новост е възможността за запис на операцията и като резултат поддържане на електронно досие,
последващ одит за застрахователни цели и т.н.

„Рядкост е в България да се появяват сложни технологични решения с приложение в медицината“, допълва Светозар Георгиев.
„Най-голямо впечатление ми направиха проекти, които
силно се опитват изцяло да трансформират сектора, в
който работят, и да променят бизнес моделите, коментира Кирил Кирилов от IT Build. Един от тях е сферата на
денталната медицина. Там дигитализацията изцяло променя и процесите, и самия бизнес, като улеснява достъпа
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на потребителите, подобрява услугата и следи за нейното качество.“ За него другият най-интерес проект е в
сферата на хирургията с използване на очила и технология
за смесена реалност. „Това също е голяма иновация, защото дава възможност на младите студенти да бъдат обучени, т.е. дори от дома си могат да правят практически
упражнения в режим 24х7. Същевременно технологията
дава възможност за отдалечени консултации, включително от чужбина. А ако има някакъв сложен модел, той предварително може да бъде изработен и след това по време
на операцията да не се налага да се правят резки промени или да се спира операцията и да се налага повторна.“

КАКВИ ПРОЕКТИ
ДА ОЧАКВАМЕ В БЪДЕЩЕ?
Нели Вачева споделя, че спорeд проучвания на IDC около
65% от европейските компании отчитат над 10% подобрение във финансови индикатори благодарение на дигиталните иновации. „Аз бих искала да виждам повече проекти, които водят до нови източници на приходи и печалба,
в сравнение с тези, които целят увеличена ефективност.
Искам да видя проекти, които водят до развитие на иновативни бизнес модели и екосистеми. Конкуренцията на
полето на платформите, които позволяват мултиплициране на ползите от технологична иновацията, предлагайки нови начини на взаимодействие между групи от
компании и нови начини на действие на пазара, е изключително голяма и бързината е от много голямо значение“,
добавя тя.
„Имам над 20 години опит в технологиите за застрахователния сектор, а в тазгодишния конкурс нямаше нито
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един кандидат. Би било интересно колегите да представя иновативни решения като оглед на пострадал автомобил с помощта на автономен дрон. След това софтуерен
робот може да оцени степента на повреди по колата, да
се направи автоматична калкулация и клиентът да получи оферта около десетина минути след огледа. Дигитализацията би ускорила значително процесите и ще спести много време и на клиентите, и на застрахователите“,
обясни Кирил Кирилов.
„За мен е от изключителна важност да виждам развитие
на технологиите в подкрепа на здравеопазването, споделя Жени Бонева, заместник-председател на ISACA Sofia
Chapter. Най-силно впечатление ми направи проектът на
групата за компютърно-асистирана радиология и ортопедична хирургия. Този проект е пример как технологичният напредък застава до стандартните методи на работа, за да подобри възможностите при изпълнението
на ежедневни задачи до такава степен, че това да окаже многократно по-висок положителен ефект върху пациентите. Наистина считам, че технологиите и целият
технологичен напредък следва да се развиват в посока за
подпомагане и подобряване на здравето и живота на хората“, добавя Бонева.
Според нея технологичният напредък в България зависи
както от нашите изисквания като клиенти, така и от
конкурентната среда в страната и Европа. „Съществен
технологичен напредък се забелязва в сферата на медицината, финансовите услуги и търговията, но аз лично
се надявам много нови технологии и механизми да бъдат
все по-бързо и ефективно усвоявани и у нас“, коментира
още Бонева.
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The power of AI
Нови перспективи
за Вашия бизнес чрез
използването на Big Data и
интелигентни AI модели

Crayon Bulgaria

www.crayon.com/bg

ОТЛИЧЕНИТЕ ПРОЕКТИ В
КОНКУРСА
Владимир Владков
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Д-р Владислав Райков, Университетска болница „Лозенец“, София, Мирослав
Антонов, ICB, проф. Неделчо Цачев, нaчалник на Катедра по ортопедия,
травматология и реконструктивна хирургия, ВМА - София

„ГРУПА ЗА КОМПЮТЪРНО
АСИСТИРАНА РАДИОЛОГИЯ
И ОРТОПЕДИЧНА ХИРУРГИЯ“
ЛИДЕР ПО КРИТЕРИЙ „ВЪЗДЕЙСТВИЕ
И ПЕРСПЕКТИВИ ЗА РАЗВИТИЕ“
Решението Holoma е истинска революция в областта на
персонализираната медицина и по-конкретно костната хирургия. Според Мирослав Антонов от ICB Medical
Solutions внедряването на това решение е станало възможно благодарение на подкрепата на групата за компютърно асистирана радиология и ортопедична хирургия в лицето на университетските болници „Лозенец“ и
ВМА. „Благодаря за помощта и на Стоян Боев, инж. Николай Колев, д-р Владислав Райков и проф. Неделчо Цачев“,
добави той.
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„Това е наистина революционна технология в компютърно
асистираната и виртуалната хирургия. Благодаря на ръководството на ВМА за възможността да приложим тази
технология в нашето лечебно заведение. Това е още едно
доказателство, че ВМА се утвърждава като иноватор и
болница, в която се прилагат високите технологии при
лечението на пациенти“, коментира проф. Цачев.
За д-р Владислав Райков наградата е резултат от едногодишен труд и пример за сътрудничеството между бизнеса и науката в България. „Бих искал да благодаря и на д-р
Румен Кальонски от катедрата по радиология на болница
„Лозенец“, който предоставяше перфектни данни за пациентите. Надявам се в бъдеще да постигнем още повече успехи съвместно с лекари от други специалности като
лицево-черепна хирургия, жлъчна и чернодробна хирургия,
неврохирургия. Сигурен съм, че ще успеем“, заяви д-р Райков.
Участниците в Holoma смятат, че в бъдеще смесената
реалност ще бъде в центъра на събитията, а пациентите ще избират своите хирурзи и спрямо технологията,
която те използват.
„Използването на смесената реалност специално в ортопедията и травматологията е иновативен метод, който набира все по-голяма популярност в САЩ, в Германия,
а също в клиники в Швейцария и Италия, споделя проф. Цачев. Тази техника има много голямо бъдеще и за мен е голяма чест, че ВМА се нарежда на едно от водещите места. Случаите в нашата практика са съизмерими с онези, с
които се справят в Университетската болница в Цюрих
например.
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Разбира се, хирургията е консервативна специалност. Ние
залагаме на медицина на доказателствата и всички случаи,
в които се използва тази технология във ВМА, се проследяват и документират много стриктно. Скоро резултатите ще бъдат презентирани на нашите локални специализирани срещи, а до края на годината те ще бъдат
предоставени и на нашите европейски колеги, с които ще
сравним нашите резултати“, добавя проф. Цачев.
„За мен като лекар, който се занимава от 20 години с виртуална реалност, приложението на смесената реалност
представлява малък апогей, коментира д-р Владислав Райков. Виждам как светът се променя позитивно, всички процеси за обслужване на пациента - от скенера и правилната
диагноза до изписването му от болницата, водят до подобри резултати. Най-голямата полза от приложението
на подобни технологии е, че съумяваме да минимизираме
лекарските грешки, да използваме технологията на критични точки, така че да не допускаме никакви грешки. Това
рефлектира върху по-доброто здравеопазване, по-бързото изписване на пациента и по-добрата му интеграция в
обществото“, добавя д-р Райков.
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ДЕНТАЛНА КЛИНИКА
„Д-Р ПАРУШЕВА“ С 3D ПЕЧАТ И
ДИГИТАЛЕН РАБОТЕН ПРОЦЕС
ЛИДЕР ПО КРИТЕРИЙ „СТРАТЕГИЯ И ВИЗИЯ“
Технологията, внедрена в
клиниката, дава на пациентите бързина, качество и
точност на работата. „В
момента обмисляме развитието на франчайзинг модел, който би позволил на
много млади колеги да се обучават чрез тази технология
и протоколи за работа. По
този начин можем да разпространим начина, по който ние работим, и да предоставим на пациентите
Д-р Даниела Парушева, собственик и
изпълнителен директор на дентална
си много по-добро качество
клиника „Д-р Парушев“
на работата. При правилен
подход тя може да прилага и
за обучение на студентите“, заяви д-р Парушева.
Следващият етап на развитие, което планираме, е въвеждане на добавена реалност посредством VR очила. С
тяхна помощ ще подобрим още повече качеството на нашата работа. Освен това ще се повиши контролът в различните клиники, така че пациентите да получават навсякъде едно и също високо качество на услугата“, обяснява
д-р Парушева.
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НОВИЯТ ПЛАТЕЖЕН МЕТОД, ИНТЕГРИРАН
В ПОРТАЛА PAYSERA CHECKOUT
ЛИДЕР В КАТЕГОРИЯ „РЕЗУЛТАТИ,
ЕФЕКТИВНОСТ И ИМПЛЕМЕНТАЦИЯ“
Услугата по иницииране на
плащания (УИП) е иновативен проект за българския
пазар, който ще позволи на
онлайн търговците да спестяват много повече в сравнение с получаването на плащания с банкови карти. УИП
е метод на плащане, базиран
на отворената банкова система, регулиран от директивата PSD2 и от централните банки в Европейския
съюз. С него търговците моАлександър Лачев, мениджър „Бизнес
гат да спестяват повече от
развитие“ в „Paysera България““
50% за получаване на плащания в своите електронни магазини, коментира Александър
Лачев, мениджър „Бизнес развитие“ в „Paysera България“.
Според него този метод все още не е популярен за България
и Румъния за разлика от прибалтийските държави, в които трансакциите с него са много повече, отколкото получаваните трансакции с банкови карти. Така че трябва да
се популяризира все повече със събития на живо и с уебинари онлайн, за да могат търговците да научат за него и да
могат да го прилагат. Така и крайните клиенти ще могат
да си плащат посредством новия метод.
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НАДГРАЖДАНЕ НА ОСНОВНИТЕ
СИСТЕМИ НА НАП ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ
НА ДАННИ И УСЛУГИ КЪМ ВЪТРЕШНИ И
ВЪНШНИ СИСТЕМИ
СПЕЦИАЛНА ПООЩРИТЕЛНА НАГРАДА
ОТ КОНКУРСА DIGITALK&A1 AWARDS
„Проектът бе осъществен благодарение на усилията на целия екип на НАП.
Над 100 души работиха по
него, включително ИТ специалисти, специалисти от
бизнес дирекциите, служители от Call центъра на
агенцията, колеги, които
се занимават с координация на проектите“, обяснява Малина Панайотова, директор на дирекция
„Информационни системи
и електронно управление“
в НАП.

Малина Панайотова, директор на
дирекция "Информационни системи и
електронно управление" в НАП

„Наградата е важна за нас, защото показва, че развитието на електронното управление и на електронните услуги в администрацията е на високо ниво. Клиентите ни
очакват от агенцията да предоставя не само много на
брой е-услуги, а и те да бъдат леснодостъпни и да бъдат
бързи. Това означава, когато потребител подаде своята
декларация, той веднага онлайн да види има ли задължения или не, т.е. ние на секундата предоставяме пълна ин031

формация“, добавя Панайотова.
Тя обръща специално внимание на технологията, върху
която е изграден проектът. В НАП работят над 70 информационни системи, създадени през годините с различен софтуер и платформи. „Благодарение на внедрената
SOA архитектура става възможно те да предоставят информация на клиентите в различни области, така че всеки потребител - физическо или юридическо лице, да види
своето досие и да изпълни заложените в закона изисквания по електронен път“, обяснява Панайотова.
Освен това системата дава възможност за по-ефективна работа не само на самата агенция, но и на останалите
външни администрации, които имат достъп до услугите
на НАП. Според текущата справка през услугите на агенцията преминават над 43 милиона заявки. „Ние сме задължени да поддържаме работоспособността на електронни
ни услуги в режим 24х7, както и на информацията, която
предоставят вътрешните системи на администрацията. НАП предоставя и услуги от типа „система-система“, това е част от бъдещото развитие, продължаваме
да надграждаме това, което имаме, като целта е да предоставим услуги на високо технологично ниво и наистина
достъпни за гражданите“, допълва Малина Панайотова.

YouTube

Очаквайте пълните видеоинтервюта
скоро в нашия YouTube канал
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ДИГИТАЛИЗАЦИЯТА НА
БЪЛГАРСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ТРЯБВА ДА СЕ УСКОРИ
Владимир Владков

снимка Надежда Чипева

Digitalk&A1 Awards

Каква е степента на дигитализация на българските предприятия и какъв е темпът им на цифрова трансформация?
Своето мнение споделят участниците в журито от конкурса Digitalk&A1 Awards. Преобладава мнението, че българската икономика внедрява модерните технологии с
темп, съизмерим с този в страните от региона, въпреки
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че „стартът“ е даден доста по-късно от по-напредналите страни от ЕС и САЩ. Разбира се, има и икономически
сектори, които са се справили по-бързо с модернизацията
на своята инфраструктурата и вече могат да надграждат с интерактивни и иновативни електронни услуги.
„Ако сравняваме със Западна Европа, има известно изоставане на българските предприятия, но то е валидно за
цяла Източна Европа, коментира Нели Вачева от IDC. Тук
има много сполучливи примери. Скоро ме изненада пример
с роботизация на производствения процес в две български
предприятия. България е R&D и тестов център за технологии за доста чуждестранни компании (пример „Кока-Кола“), така че иновацията се внедрява първо у нас, преди да
се приложи и в други страни. Имаме и интересни технологични стартъпи, които опитват първо тук да изпитат
своите технологии. Струва ми се обаче, че го няма това
чувство за „спешност на промяната“, което виждам при
чужди компании. Донякъде бавното преминаване към облака в Източна Европа забавя възможността за внедряване на най-нови технологии.“
Според Вачева е трудно за по-малки бизнеси като компаниите в България да балансират рискове, свързани с
използването на облачни технологии, да се откажат от
привичния контрол и да приемат нови рискове, например
киберзаплахи, зависимост от доставчик и т.н. „Но ако искаш да прилагаш някои технологии, например такива, които се захранват от големи обеми от данни, нямаш избор.
Видяхме, че компаниите, които бяха качили своите системи върху облака, се оказаха по-устойчиви на кризата с
COVID-19 и по-бързо пренастроиха своите операции. Иска
ми се да видя по-зряло управление на промяната, свърза035

на с дигитализацията. Сред участниците в конкурса имаше много успешни примери, но има и други“, добавя Вачева.

Kомпаниите, които
бяха качили своите
системи върху
облака, се оказаха
по-устойчиви
на кризата с
COVID-19 и побързо пренастроиха
своите операции.
Нели Вачева,
IDC
„Като технологична и ИТ компания имаме доста задълбочени наблюдения върху пазара на ICT услуги у нас, заяви Михаил Семерджиев, старши мениджър „ICT услуги“ в „А1 България“. Впечатленията ми са, че често българските фирми
приемат дигитализацията с първоначално недоверие, но
скоро след като се решат на първата крачка към внедряване на технологични решения, променят отношението
си в положителна насока. Българският пазар е традиционно ценово ориентиран и необходимостта от инвестиция
в оборудване, софтуерни лицензи, специалисти и от обучение на служителите възпира собствениците. Точно затова ние предлагаме удобен и надежден вариант за нашите клиенти - най-добрите технологични решения „като
услуга“, допълва Семерджиев.
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Българският пазар
е традиционно
ценово ориентиран и
необходимостта от
инвестиция възпира
собствениците,
затова предлагаме
най-добрите
технологични
решения „като
услуга“.
Михаил Семерджиев,
„А1 България“
Според Горан Ангелов, изпълнителен директор на „IBS България“, няма съществена разлика в нивото на използване
на дигиталните технологии в бизнеса между държавите
не само в региона, а и в целия ЕС. „Може да има сектори в
отделни държави с по-дълбоко проникване или пък индустриални производства с високо ниво на автоматизация,
ала според мен средното ниво е приблизително същото.
Разбира се, мнението ми е изцяло базирано на сектора, в
който ние работим - финансовата индустрия. Не мисля,
че българските банки изостават в приложението на дигиталните технологии от европейските си колеги. Дори
напротив. Често нашите банки са по-смели в идеите и в
решенията си, а и сигурно по-бързи в реализацията им“,
добавя Ангелов
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БЪЛГАРИЯ ВСЕ ОЩЕ Е
„СКРОМЕН ИНОВАТОР“
„Както сочат и данните от европейската статистика,
степента на дигитализация в България все още е ниска, а
страната ни се определя като „скромен иноватор“, споделя Момчил Василев от Endeavor. Кризите, през които преминаваме през последните няколко години, повлияха силно
върху бизнес моделите и начина на работа и ускорената
дигитализация се оказа неизбежното решение, а и начин
на оцеляване за много бизнеси. В този смисъл вярвам, че
този процес, веднъж получил такъв тласък, ще продължи
да се ускорява.

Залогът за
икономическия
просперитет
на България е в
развиването на
икономика с висока
добавена стойност.
Момчил Василев,
изпълнителен директор на
„Endeavor България“
Според Василев предприятията и организациите в България се движат със сходно темпо по отношение на внедряването на модерни технологии в сравнение с останалите
страни в региона. „Това, разбира се, не бива да е никакво
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успокоение, а по-скоро следва да се търси сравнение със
страните, в които този процес е доста по-напреднал.
Отчитайки малкия ни по обем пазар и липсата на значими
природни ресурси, залогът за икономическия просперитет
на страната ни е в развиването на икономика с висока добавена стойност, което минава задължително през бързата дигитализация и внедряването на иновации“, добавя управляващият директор на Endeavor.
Кирил Кирилов от IT Build е бивш дългогодишен ИТ мениджър на Алианц банк. „От дългогодишния ми опит във финансовия сектор там се наблюдава ускорено развитие на
дигитализацията. Това се дължи не само на пандемията
от COVID-19, a и на конкуренцията от страна на стартиращите компании. Съществено влияние оказва и регулацията, която даде равни възможности и на стартъпите,
и на традиционните участници. Така че забавянето, което се наблюдаваше през години, постепенно вече е преодоляно, коментира Кирилов. Що се отнася до другите сектори от икономиката, технологии като Индустрия 4.0 и
другите предизвикателства пред производството, мисля, че сме в началото на развитието си.“
Наблюденията на Светозар Георгиев, съосновател на „Телерик“, „Телерик Академия“ и CampusX, са, че към момента
дигитализацията у нас е предимно тактическа. „Прилагат
се отделни решения и инструменти за постигане на отделни и често несвързани резултати. И обикновено те са
с цел да не се изостане, казва Георгиев. Но липсва цялостна
и задълбочена стратегия как бизнесът да се трансформира (което е трудно) и да постигне конкурентно предимство, дори с цената на значителни промени в процесите
и дори естеството на продукта/услугата.“
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60К ИЗБРА ОБЛАЧНАТА ПЛАТФОРМА
PYRACLOUD НА SOFTWAREONE
BPO ДОСТАВЧИКЪТ ИЗПОЛЗВА
PYRACLOUD ЗА АВТОМАТИЗИРАНО
УПРАВЛЕНИЕ НА ЛИЦЕНЗИ
И АНАЛИЗ НА РЕСУРСИ
60К е водеща компания в областта на предоставянето
на BPO услуги за клиенти от целия свят. С екип над 1200
специалисти в два офиса в България компанията обслужва престижни клиенти от различни индустрии. За да осъществи целите си да предоставя услуги на най-високо ниво
на конкурентни цени, компанията има за цел да обучи и задържи най-добрите специалисти и да им предостави оптимални условия за ефективна комуникация и продуктивност в новата пост-COVID конкурентна среда.

СЪДЪРЖАНИЕ ОТ

За целта ИТ отделът на 60К, ръководен от Симеон Тодоров, се спира на Microsoft 365 - водеща платформа за средства за производителност с над 200 милиона бизнес потребители в световен мащаб. Опорното решение се базира
на максимално гъвкавите решения за комуникация и продуктивност от всяко свързано място на базата на Microsoft
Teams и Exchange online, както и на лицензите Е3, Е5 (възможно най-пълният набор от функционалности за всяко голяма организация) и F3 на Office 365 - универсалното
решение на Microsoft за служители на първа линия за осигуряване на улеснен и безопасен достъп до функционалности и съдържание през браузър.
SoftwareONE е швейцарска технологична компания,
представена в 90 държави по света. Водещ доставчик
на решения в сферата на дигиталната трансформация,
анализа и използването на облачните услуги и софтуерните активи, решенията за сигурност, модернизацията и управлението на критични приложения. Компанията има в портфолиото си повече от 7500 технологични
производителя и е един от най-големите партньори на
Microsoft, AWS, VMware, SAP, Oracle и др.

Какво ви накара да се спрете на решението Microsoft
365 и най-вече с какво ви спечели то?
Служителите на компанията ни винаги са работили с
Windows базирани софтуери и системи и това беше основната причина да се насочим към Office365. Предимствата,
които взехме предвид за окончателното решение, бяха облачният характер на Office 365, което намалява разходите
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за закупуване и поддръжка на скъп хардуер, допълнителните услуги като OneDrive, Teams и SharePoint, включени в различните лицензи. Това ни позволява гъвкавост при избора
им според различните нужди, както и възможността различните офис приложения да се инсталират на повече от
един компютър за разлика от стандартния офис пакет. Но
най-големият мотив е необходимостта от сигурност на
комуникацията и съхранението на данните на компанията.

Симеон Тодоров,
ръководител
ИТ отдел на 60К

За да осъществи целите си
да предложи максимално добро обслужване на вътрешните клиенти с оптимален личен състав, 60К има нужда от
автоматизирано решение за
управление на лицензите и
анализ на потреблението. То
трябва да позволява вземане
на решения на база на реални данни и осъществяването им в среда „no code“ с възможности за автоматизация
на повтарящи се операции и
с наличието на алгоритъм за
предлагане на подобрения.

След анализ на наличните платформи екипът на 60К се
спира на PyraCloud - продукт на SoftwareONE, водещ партньор на Microsoft в световен мащаб и активно присъстващ на българския пазар. Pyracloud в комбинация с услугите от вида 365 Simple на SoftwareONE е водещо решение
за много от най-големите и успешни корпорации в света.
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С какво PyraCloud допринесе за подобряване на операциите по обслужване на платформата на М365?
PyraCloud е гъвкава платформа, даваща възможност за лесно и прозрачно управление на видовете лицензи, свързано
със закупуването и контрола им. Инструментите за управление и рипортинг в платформата позволяват пълна
проследяемост на използването на закупените лицензи,
което е основа за управление на разходите на компанията. Обединеното плащане на лицензите, както и локалната поддръжка също изиграха важна роля в избора ни да
преминем към PyraCloud.
УПРАВЛЕНИЕ НА ЖИЗНЕНИЯ ЦИКЪЛ НА ВСИЧКИ
ОН-ПРЕМ И ОБЛАЧНИ СОФТУЕРНИ РЕШЕНИЯ
Управление/
Сигурност

Глобален
каталог

Изисквания/

Разпределение
на лицензи

Архитектура

Разходи

Прогнозиране

Прозрачност на
разходите

Списък на
продуктите

Списък на
продуктите

Консумация
Разходи
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СЪДЪРЖАНИЕ ОТ

PyraCloud представлява единна платформа за проследяване на разходите за софтуер и облачни услуги в цялата
софтуерна среда, като осигурява за организациите цифрова верига за доставки. Тя позволява постоянна видимост
и контрол на видовете лицензи, транзакциите, данните
за правата, договорите и лицензионните ключове, както
и на разходите за облачни услуги в многооблачни среди.

1

УПРАВЛЕНИЕТО НА РАЗХОДИТЕ ЗА ВСЯКА
ОРГАНИЗАЦИЯ СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА В 3 ЛЕСНИ СТЪПКИ:
ЦЕНТРАЛИЗИРАНО ЗАКУПУВАНЕ
Проследяване на всички транзакции чрез глобално управлявани
договори с предварително определени одобрени производители. Съхранява всички документи за транзакциите на едно място
с удобен достъп до данни и подновяване.

МАРКИРАНЕ И ПРОСЛЕДЯВАНЕ

3

2

Маркиране на софтуерни и облачни ресурси, категоризирани по
проекти, разходни центрове или географски райони и проследяване на разходите по тези категории.

ОТЧИТАНЕ
Дефиниране на параметри за отчитане, които са важни за бизнеса. Преглед на разходи за софтуер, разходи за облачни услуги
или консолидирано потребление на всички разходи в персонализирани интерфейси за управление и отчети.

PyraCloud опростява бюджетирането, проследяването и
отчитането на разходите за софтуер и облачни ресурси и
спестява разходи. С него всяка организация може както 60К
да заложи предвидими и постижими цели за оптимизиране
на своите софтуерни активи и да предоставя най-добрите услуги за своите клиенти в оптимална разходна среда.
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ФИНАНСОВИЯТ СЕКТОР СЕ
КАЧИ НА ЕКСПРЕСНИЯ ВЛАК
ЗА НОВОТО ДЕСЕТИЛЕТИЕ
2021 УСКОРИ ДИГИТАЛИЗАЦИЯТА
НА ИНДУСТРИЯТА
С НЕВИЖДАНИ ДОСЕГА ТЕМПОВЕ
Мария Динкова

2021 ще остане белязана като втората година от пандемията, когато мерките за изолация продължаваха да ни
връщат в онлайн пространството, бизнесът работеше
предимно отдалечено, а близките контакти трябваше да
се избягват. Всичко това определи до голяма степен про045

ектите и иновациите, които компаниите стартираха, а
именно повечето имаха за цел да улеснят дистанционното обслужване и комуникацията с клиентите, партньорите и служителите.
Финансовият сектор у нас не остана настрана от тези
процеси, напротив, той се превърна в един от водещите при внедряването на модерни технологии. Макар дигитализацията в банковата сфера да започна преди 2020,
тя протичаше с по-бавни темпове. Това, което COVID-19
успя да направи, е да увеличи скоростта на имплементиране на иновации. На фона на това ускорение видяхме реализирането на широка палитра от проекти - от допълващи решения като нови функционалности, през подобрения
като чатботове и интеграция на отворено банкиране, до
цялостни трансформации, включващи разработката на
нови системи, процеси и платформи.
Смяна на
банката заради
COVID-19
обмислят

11%

ОТ ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

по данни на KPMG

44%

ОТ ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

обмислят
преминаване
към дигитални
банки заради
по-доброто
потребителско
изживяване

„Преди пандемията банките работиха предимно в реактивен режим. Разбирайки, че техният пазар се променя,
те изследваха потенциала на дигиталните технологии, за
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да подобрят своите системи, процеси, продукти и изживяване. Разпространението на вируса ги принуди да станат проактивни и да поставят под въпрос дългогодишни предположения за своите клиенти, служители и дори за
своята цел“, разкриват експертите от Accenture в своя
доклад Top 10 Trends for 2022. Те допълват, че пандемията
е била повратна точка за банките, тъй като ги мотивира
да се цифровизират по-интензивно и да променят бизнес
моделите си. „Те (банките) откриха, че е възможно да трансформират своите оперативни системи много по-бързо и
радикално, отколкото някога са предвиждали, и в процеса
да приемат начин на мислене, който ще оформи тяхната
бъдеще еволюция.“
Българските финансови институции до голяма степен посрещнаха подготвени новите предизвикателства. Безпрецедентната ситуация им даде нужния тласък да реализират решения, които досега не са били с толкова висок
приоритет. В крайна сметка повечето организации на
нашия пазар вече могат да се похвалят с дигитализирани
основни банкови операции, пълно обновяване на бекофис
системите, както и с надграждане на множество иновативни опции.
В основата на всички тези проекти стоят три водещи
тенденции, които и през следващите години ще продължат да определят посоката на развитие на финансовите
институции:

ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ
Когато става дума за обслужване на клиенти, персонализацията е един от основните критерии за успех през пос047

ледните години, независимо за коя индустрия става дума.
Тази тенденция набира популярност и сред банковите услуги. Възможността за събиране и анализиране на клиентските данни с помощта на технологии като изкуствен
интелект позволява на финансовите институции да създават и предлагат повече функционалности, базирани на
индивидуалните нужди, предпочитания и навици на потребителите.
Очаква се организациите в сектора да продължат да инвестират в решения, които да им помогнат за опознаването на клиентите. А следващата крачка, за която все
повече се говори, е хиперперсонализацията - уникален
подход, който подпомага създаването на продукти, специално предназначени за конкретния клиент. В комбинация с прилагането на концепциите за отворено банкиране и финанси банките ще могат да си изградят пълна
картина за финансовия живот на своите потребители и
съответно да им предложат по-добро клиентско изживяване.

ДИГИТАЛНИ БАНКИ
Как точно ще изглеждат банките на бъдещето, дали ще
имат офиси в метавселената или някъде друга във виртуалното пространство - все още не е ясно, но сигурното е,
че те ще бъдат дигитални. Терминът описва процеса на
цифровизация на всяко ниво във финансовите институции
- от фронтенд до бекенд операциите. Чрез автоматизация, обработка на данни в реално време и пълна интеграция между системите може да се гарантира отпадане на
административните, ръчните и рутинни задачи, които
усложняват и забавят работата на служителите.
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Въвеждането на подобни оптимизации предлага улеснения не само за персонала, но и за самите потребители,
които могат да бъдат обслужени на едно място - в един
портал или платформа. По този начин без посещение на
място във физически офиси, отдалечено клиентите могат да откриват депозити, извършват трансфери, да
кандидатстват за финансиране и цялостно да управляват своите средства.
А големият въпрос за бъдещето на организациите в сектора е дали ще изберат да се превърнат в т.нар. суперприложения, предлагащи широк набор от различни услуги
за банкиране и разплащания, дали ще си сътрудничат с такова, или ще останат настрана. Според експертите от
Accenture всяка опция има както своите предимства, така
и рискове: „Суперапликациите имат контрол над потребителските отношения, докато получават важни нови потоци от приходи. Но конкурирането за този статус изисква огромни инвестиции, без да има гаранции, че ще се
получи нужното приемане.“
Делът на хората в България, които използват интернет
за банкиране (включително мобилно банкиране), е

14.9%

2019 г.

за 2021 г.

8.6%
което е почти двоен ръст спрямо

по данните на НСИ
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71%

ОТ ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

у нас избират
да платят с
дебитна карта
при поръчка, но
в същото време

предпочитат
да заплатят
поръчаната стока
онлайн в брой при
доставка

68%

ОТ БЪЛГАРИТЕ

по данни на Paysafe

УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ
Устойчивото развитие и социалната отговорност заемат
все по-важно място сред приоритетите на финансовите
институции в страната ни. Опазването на околната среда
се превръща в ключова предпоставка за реализирането на
редица проекти за цифровизация. От оптимизирането на
документооборота, през цялостното му дигитализиране,
до постигането на нулев въглероден отпечатък са сред постиженията на банките у нас в резултат на внедрени решения за оптимизация и автоматизация.
В допълнение организации в сектора активно се включват в
различни инициативи, които имат за цел да подобрят средата и да се грижат за природата. Отделно банките започват да се фокусират и върху инвестирането в решения за
устойчиво и зелено бъдеще, както и в инициативи за намаляването на въглеродния отпечатък. Именно в тази си роля
те ще имат ключово значение през следващите години за
постигането на климатичните цели. Включително можем
да очакваме получаването на корпоративно финансиране в
бъдеще да зависи във все по-голяма степен от покриването на критерии, свързани с опазването на околната среда.
050

TBI BANK АВТОМАТИЗИРА ПРОЦЕСА
ПО ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ НА ПАРТНЬОРИ
В МРЕЖАТА СИ
TBI Bank разработва единен портал - On-boarding Merchant
Portal (OMP) - за изцяло дигитален процес по присъединяване на търговски партньори в мрежата си. Чрез него се:
 създава автоматизиран процес за приобщаване на
нови партньори, без необходимост от намеса на посредници
 осигурява изцяло дистанционно дигитално подаване
на всички необходими документи, премахвайки нуждата
от използване на хартиен носител
 автоматизира процеса по подаване на заявка за регистрация в бекофиса на TBI Bank, включително идентификация на заявителя и компанията и подписването
на документи.

В резултат на интегрирането на OMP се намалява времето за регистрация на партньор повече от 15 пъти (от
2 седмици до няколко часа), като с това се повишава удовлетвореността на партньорите с над 70%. Днес 99% от
тях вече предпочитат да използват портала, тъй като
той им спестява време и усилия. Освен това реализирането на проекта улеснява значително и самите служители,
като банката отчита повишено ниво на продуктивност
в екипа си. В допълнение TBI затвърждава своята позиция
на социално отговорна компания. Редуцирайки всички хартиени носители и логистични услуги, организацията успява да оптимизира процеса до степен на нулев въглероден отпечатък.
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ОББ ДОБАВЯ ВЪЗМОЖНОСТ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА
СИСТЕМАТИЧЕН ИНВЕСТИЦИОНЕН ПЛАН КЪМ
МОБИЛНОТО СИ ПРИЛОЖЕНИЕ „ОББ МОБАЙЛ“
През 2021 Обединена българска банка (ОББ) разширява за
пореден път портфолиото си от крайни процеси, извършвани през мобилното приложение „ОББ Мобайл“, добавяйки
уникалната за България възможност за сключване на систематичен инвестиционен план (СИП) изцяло през приложението. Процесът е изключително опростен, бърз и
лесен за използване и не е необходимо потребителят да
посещава физически офис нито в момента на покупката,
нито след това. Времето за купуване на СИП през мобилния телефон на потребителя отнема средно до 4 минути и само с няколко клика клиентът преминава през целия
процес, за да получи своя подписан договор.
Наред със следенето на направената инвестиция, както
и статуса на съществуващия си портфейл по всяко време
и директно в телефона си потребителите имат възможност за промяна на размера на месечната вноска, избраната дата на инвестиране (удържане на избраната сума),
както и на сметката, от която се събират вноските. Въпреки че към момента „ОББ Мобайл“ предлага само един инвестиционен план (през клоновата мрежа те са над 10), за
периода от стартиране на услугата, юни 2021 г., до края
на ноември 2021 г. изцяло дигитално купените систематични инвестиционни планове през „ОББ Мобайл“ са малко под 7000, което значително надвишава първоначално
планираните 4500 броя на годишна база.
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БАНКА ДСК СТАРТИРА МАЩАБНА ИНИЦИАТИВА
ЗА ДИГИТАЛНА ТРАНСФОРМАЦИЯ
Проектът „(Р)Еволюция в обслужването на 2,5 млн. клиенти на Банка ДСК“ представя серия от иновативни решения за подобряване на обслужването и потребителското
изживяване, които Банка ДСК реализира през 2021 г. Целта
на инициативата е да се промени представата за отдалечено обслужване, както и максимално да се улеснят процесите по взимане на решения, свързани с лични и корпоративни финанси. Разработените иновативни софтуерни
решения, които са във фокуса на този проект, са:
 E2E onboarding - Портал за онлайн заявки 24/7, през
който клиентите могат да откриват разплащателна
сметка, да заявят дебитна карта и да получат достъп
до интернет банкиране чрез изцяло отдалечена идентификация.
 Оnline Cash Loan - нов иновативен пилот в потребителското кредитиране, който дава възможност на клиенти на банката да заявяват потребителски кредити
през електронните канали, включително с възможност
на изцяло отдалечен процес с електронно подписване.
 DSK Home - Портал екосистема, който улеснява процеса на избор и закупуване на имот.
 VPOS - Oнлайн форма за заявяване на виртуален ПОС
терминал от юридически лица, извършващи търговска
дейност.
Архитектурата на всяко от решенията е замислена да
предоставя 100% автоматизация на процесите и да е позиционирана устойчиво в голямата картина за дигитализация на каналите и процеси за обслужване в Банка ДСК.
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PAYSERA РАЗРАБОТВА НОВ ПЛАТЕЖЕН МЕТОД,
БАЗИРАН НА ОТВОРЕНОТО БАНКИРАНЕ
„Paysera България“ разработва нов платежен метод, който
улеснява онлайн търговията и надгражда възможностите
за приемане на плащания във виртуалното пространство.
Услугата по иницииране на плащания (УИП) е базирана на
отвореното банкиране и вече е внедрена в системата за
онлайн плащания - Paysera Checkout.
Новото решение позволява трети страни (лицензирани доставчици на платежни услуги) да получат незабавен
краткосрочен достъп до сметката на купувача чрез онлайн банкирането, за да инициират плащането от негово
име. По този начин освен досегашните опции за извършване на транзакция - с банкова карта, чрез Paysera сметка, чрез QR код, в брой и чрез SMS, вече става възможно
също така иницииране на плащане от онлайн банкиране и
от други популярни финтех продукти като Revolut и N26.
Въвеждането на УИП на практика отваря платежния пазар на ЕС за небанкови дружества, които предлагат платежни услуги. Опцията открива нови перспективи пред
онлайн търговците, включително създава предпоставки
за увеличаване на продажбите и намаляване на разходите
им. Освен това тя позволява на компаниите без забавяне,
в реално време да виждат плащанията, а всички транзакции влизат в една сметка, независимо от коя банка са извършени.
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СЪДЪРЖАНИЕ ОТ

Лъчезар Стаменов,

съосновател и търговски директор
на СИЕНСИС АД

CNSYS СПЕЧЕЛИ НАГРАДАТА
НА CISCO „SECURITY PARTNER
OF THE YEAR“ ЗА 2021

СЪДЪРЖАНИЕ ОТ

Лъчезар Стаменов е магистър по инженерна физика от
Московския технологичен университет. От 1998 г. е съосновател и търговски директор на СИЕНСИС АД, един
от водещите в България системни интегратори на Информационни и комуникационни технологии. Като експерт с над 35 годишен опит в областта има особен интерес към интернет/интранет и Cloud приложенията.
Комплексният анализ на проблемите на клиентите и
намирането на оптималните решения на базата на
най-модерните технологични инструменти е неговият
подход. Има богат опит в международния бизнес и управление на проекти.

Какви са партньорските ви взаимоотношения със
Cisco?
Компанията е партньор на Cisco от 1999 г., a от 2000 г.
сме златен партньор, най-високото ниво на партньорство. Поддържаме много добри отношения както с българския офис, така и с регионалния офис на Cisco.
Внедряваме почти всички технологични линии, които
разработва и предоставя Cisco. Специализирали сме се
в четири от най-важните и перспективни направления
- информационна сигурност, технологии за центрове
за данни, технологии и средства за съвместна работа
и безжични технологии.
Поддържането на толкова високо ниво на партньорство
изисква от нас да поддържаме определени нива на бизнес
с решенията на компанията, както и да покриваме нуж056
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ните нива на квалификация на експертите. Успяваме да
поддържаме златното партньорство вече над 20 години, като на всеки 3 години преминаване през сертификационен одит. Бизнесът със Cisco генерира голяма част
от оборота на CNsys, американската компания е важен
стратегически партньор за нас, като успяваме да работим в комбинация „Win-Win“. Стремим се да сме лоялен
партньор, което се отплаща от страна на вендора.

Какво представлява наградата на Cisco „Партньор
в сферата на сигурността“ за 2021 г. и за какви постижения я получихте?
За наградата на Cisco CNsys се конкурираше с другите
партньори на компанията в регион Централна и Източна Европа и държавите от ОНД, обхващащ 26 държави.
Сред партньорите на Cisco бяхме отличени в категорията „Партньор в сферата на сигурността“ (Security
Partner of the Year 2021).
Наградата е много високо признание за нашите успехи
при внедряването на технологиите за информационна сигурност. Реално нашите специалисти внедряват
почти цялата продуктова гама на Cisco. Портфолиото
на Cisco в тази област е много богато - от решения за
сигурност на периметъра (т.нар. защитни стени или
Firewalls), през системи за осигуряване на електронна
поща, системи за защита от кибер атаки, системи за
наблюдение и други технологии, свързани със сигурността. Внедряваме и поддържаме тези системи в големи организации в България, основно от обществения сектор.
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Ръстът на бизнеса ни с решения за информационна сигурност на Cisco за 2021 г. е над 350%. Той е реализиран
чрез проекти в България, осъществени за сериозни национални системи, които са разпознали нуждата от подобряване на сигурността.
Нашите специалисти са изпълнили цялостни проекти,
включващи както одит и оценка на риска, така и изготвяне на техническо решение и неговото верифициране.
След това задължително се преминава през обществена
поръчка, изпълнение и внедряване, реализация и последваща поддръжка.

Информационната сигурност има нужда от непрекъснато подобряване, вашите специалисти ли следят за навременното обновяване на внедрените
системи?
Дейността е съвместна. Разбира се, във всяка организация има специално звено, чиято отговорност е да следи и да поддържа актуално състоянието на внедрените системи за сигурност. Някои от функциите, свързани
предимно с уеб сигурност и защита на електронната
поща, се обновяват посредством централизирани облачни системи, поддържани от Cisco или от партньори
на компанията. Поддържат се голям брой сигнатури на
известни кибер атаки и зловредни кодове.
Респективно системите за наблюдение известяват
първо системните администратори. Ние също имаме
поглед върху събитията, тъй като в договорите ни са
предвидени многогодишни абонаменти за обновяване на
058
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системите и за поддръжка. Това означава, в системите
всичко да бъде съвременно и те да реагират адекватно
на новите заплахи. В сферата на информационната сигурност и появяващите се нови видове заплахи актуализирането е сред най-важните дейности.

Различава ли се ситуацията със заплахите и киберсигурността в България и нашия регион и доколко подготвени са организациите за справяне с
рисковете?
През последните години организациите, особено големите, бяха принудени да се подготвят, тъй като информационните системи и приложенията вече са инте-
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грална част от тяхната работа. Респективно основна
задача на екипите по сигурността е да поддържат добро, адекватно ниво на защитата срещу заплахите в киберсигурността. Големите организации започнаха да
вземат адекватни мерки в тази насока. Научният подход изисква предприемане на комплексни мерки. Това означава защита и на опорните информационни системи
и се стигне до защита на крайните клиенти.
Според мен, нивото на големите организации в България
от гледна точка информационна сигурност, се подобри
значително през последните години. Но 2020 и 2021 г.
поставиха едно ново предизвикателство, което внесе
допълнителни изисквания - а именно кризата с Covid-19.
Много от дейностите бяха изнесени онлайн и трябваше
да бъде осигурена възможност за отдалечена работа.
Почти всички големи организации се сблъскаха „рязко“ с
този проблем и трябваше да взимат спешно мерки. Но
този проблем реално не се решава само чрез предоставянето на средства на потребителите за отдалечена работа, а са необходими и мерки тя да бъде достатъчно добре защитена. Това предизвикателство важи
и за останалите държави, които се сблъскаха със същите проблеми.
Реално в България в обществения сектор бяха взети достатъчно добри мерки в сферата на информационната
сигурност. Разбира се, има още какво да се желае, защото това е един кръгов процес, който трябва да протича
постоянно. Той включва внедряване на решения, използването им, реакция при атаки и след това възстановя060
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ване след евентуални инциденти.
Изследванията в областта на информационната сигурност показват същите неща. Неотдавнашно проучване,
публикувано от Cisco, показва, че 80% от анкетираните
над 5000 мрежови специалисти и администратори в 27
държави, са съгласни, че технологиите са най-добрият
начин за минимизиране на рисковете в кибер сигурността. Именно затова специалистите на CNsys се стараят
да овладеят най-модерните технологии за бизнес целите на нашите клиенти.

Как се справят големите организации с осигуряването на отдалечената работа?
В тези организации служителите, работещи отдалечено, използват само служебни компютри. Те получават
„коридор“ за изпълнение на своята работа, без да се отваря възможност за проблеми в сигурността. Например
една обикновена интеграция с MS Active Directory съвместно с внедряване на технологията на Cisco NGFW
(защитна стена от ново поколение) и с включени допълнителни екстри като сигурност на е-поща, уеб сигурност, Advance Malware Protection и други решения на
Cisco дава възможност на служителя спокойно да работи
от дома си, използвайки интернет от своя обществен
доставчик и влизайки през защитения VPN тунел. Тогава той получава една сигурна среда, която му дава достъп до онези ресурси, които касаят изключително неговата дейност.
В някои организации внедряваме и т.нар. многофактор061
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на автентификация чрез технологията Duo Security на
Cisco, която добавя ново ниво на сигурност, по-високо
от системата име и парола, предоставяно чрез SMS, мобилно приложение или друг метод.

Освен технологични решения на Cisco внедрявате
ли и собствени софтуерни разработки?
Нашият софтуерен отдел създава специфични приложения, предимно за обществения сектор. Те преминават
през целия цикъл от задание, бизнес анализ, разработ-

CNsys е частна компания, основана през 1998 г. Тя е
системен интегратор и доставчик на ИТ, като през
последните години е сред петте най-големи ИТ интегратори в България. Има около 200 служители, 8 офиса на територията на цяла България, които изпълняват основно задачи по поддръжка на информационни
системи и внедряване на ИТ решения в различни организации. За 22 години тя постигна реални успехи в налагането на нови ИТ технологии, внедряване на продуктови иновации и разработката и поддръжката на
софтуерни системи. Проектите са реализирани както в публичния сектор, телеком оператори и финансови институции, така и в малки и средни предприятия. Специалистите на CNsys внедряват сложни
системи, като обратната връзка на потребителите
за тяхната работа е изключително позитивна. Реализираните проекти и получената награда коментира Лъчезар Стаменов, търговски директор на CNsys.
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ка, внедряване, тестове. Колегите от този отдел ни
помагат все повече, защото много от мрежовите Cisco
технологии са свързани с писане на собствени приложения или скриптове. В последно време успешно изпробваме технологията Kubernetes - оркестратор на контейнери с отворен код за автоматично обслужване на
приложен софтуер и по-нататъшното му мащабиране и
управление чрез RedHat платформата OpenShift, в която има готови шаблони (темплейти) и системи, но има
нужда и от допълнителна разработка. Това улеснява масовото внедряване на информационни системи, бързото
конфигуриране и разпределяне на големи ресурси, включително виртуални машини чрез нов и автоматизиран
процес на обслужване.
Постигнали сме тясно сътрудничество със софтуерния
ни отдел, а и Cisco все повече се представя като софтуерна компания интегрирайки много и различни технологии в обща ИТ среда. В софтуера има много по-голяма добавена стойност и възможност за лесно създаване
на по-интересни и иновативни услуги. В България обаче
все ще има големи перспективи за внедряване и на хардуерни системи, върху които да се стартират новите
приложения.

Повече информация за технологиите и решенията,
които предлага СИЕНСИС АД на cnsys.bg
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ТЕХНОЛОГИИТЕ –
НЕДЕЛИМА ЧАСТ ОТ
МЕДИЦИНАТА НА БЪДЕЩЕТО
Мария Динкова
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Един от секторите, който най-силно беше повлиян и разтърсен от пандемията, със сигурност е здравният. От
една страна, той трябваше да поеме натиска от разпространението на вируса, натоварвайки до краен предел
своите служители и ресурси. От друга страна, ограничителните мерки в някои етапи налагаха цялостно преус064

тановяване на леченията и посещенията в медицински
заведения, което създаде сериозни трудности както за
лекарите, така и за техните пациенти.
Всичко това ясно показа, че в XXI век е необходимо грижата за хората да се модернизира, а за целта сферата
трябва да се дигитализира ускорено, да се разработят и
въведат множество нови възможности, както и да се предложат все повече опции за телемедицина. Дигиталните
здравни технологии ще имат значително трансформиращо въздействие върху здравеопазването, включително
за превенция, диагностика, управление и мониторинг на
хроничните състояние, за персонализирано разработване лекарства и лечения, за намаляване на разходите и увеличаване на достъпността до медицински услуги. В тази
връзка не е изненадващо, че глобалният пазар за дигитално здраве бележи сериозен ръст през последните години,
като по данни на Statista се очаква тази година да достигне 334 млрд. долара, а до 2025 да се увеличи до почти до
660 млрд. долара.
ОЧАКВАН РЪСТ НА
ГЛОБАЛНИЯ ПАЗАР
ЗА Е-ЗДРАВЕ ДО 2025

657
523

МЛРД. ДОЛАРИ

334

417
по данни на Statista

2022

2023

2024

2025
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Каква обаче е ситуацията у нас? На първо място силно се
откроява тенденцията организациите в сектора да осигуряват дигитален канал за комуникация и връзка както
между лекарите и пациентите, така и между самите работещи в сферата. В това число през последните две години бяха разработени множество портали, приложения
и чатбове, имащи за цел да улеснят отдалеченото общуване. Също така все повече имаме примери за навлизането на иновативни технологии, които променят напълно
облика здравните услуги, били те дентални, медицински
или фармацевтични.
Нуждата от пренасяне на здравеопазването във виртуалното и дигиталното пространство се вижда и в реализираните проекти през 2021 година. От платформи за
отдалечена терапия и прегледи, през портали за обучения, до внедряването на решения, базирани на 3D печат и
холограми - това са само част от впечатляващите инициативи, изпълнени от българските организации. Пълното електронно здравеопазване обаче изисква нещо повече от имплементирането на иновативни решения.
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БЪЛГАРСКОТО Е-ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
СЕ ЗАРЕЖДА
Реализирането на е-здравеопазване не може да се изпълни
без участието на институциите у нас, а в страната ни
се оказва, че това често се случва твърде бавно, тромаво
и недостатъчно планирано. Въпреки това през последните няколко години се наблюдават и положителни резултати като въвеждането на електронната рецепта и електронното направление. И макар да има пространство за
още подобрения при тях, към края на 2021 бяха отчетени
10 млн. сваляния на е-рецепти през Националната здравно-информационна система за по-малко от 11 месеца от
въвеждането им.
Отделно беше пуснато и електронно медицинско досие,
което съхранява електронни здравни записи и медицински
данни за всеки пациент - от обща здравна информация и
данни от прегледи, терапии, интервенции, през амбулаторни листове, рецептурни бланки, лабораторни изследвания, до направления и сертификат за ваксинация срещу
COVID-19.
Според критиците на случващото обаче тези усилия са
далеч от истинската дигитализация и по-скоро може да
се говори за заместване на хартиените носители с цифрови. Успешната трансформация предполага промяна на
процесите, работата и най-вече на начина на мислене. В
този смисъл отговорът не може да се намери в частичните решения, а трябва да се търси в интегрираните предложения, които обхващат цялостните здравни нужди на
гражданите и пътя на пациентите в здравната система.
Все пак пандемията безспорно даде тласък на въвеждане067

то на иновации в сектора, а електронното здравеопазване е включено като четвърти приоритет в Националната здравна стратегия 2021 - 2030 на Министерството
на здравеопазването.
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ЗДРАВЕ НА БЪДЕЩЕТО
И ако за малко отделим поглед от настоящето и неговите
предизвикателства, ще можем да надникнем към възможностите, които технологиите могат да ни предложат в
бъдеще. Над половината от глобалните лидери в секто068

ра заявяват, че телемедицината е едно от технологичните направления с най-високи инвестиции, се посочва в
доклада Europe Digital Health Market and Trends Report 2021.
В допълнение мнозинството от тях отбелязват и че през
следващите три години болниците трябва да увеличат
средствата за внедряване на изкуствен интелект като
технология за дигитално здраве. Също така според 38%
от европейските професионалисти в здравната сфера
най-голямо значение в близко бъдеще ще има използването на притежавани от пациента здравни данни, разкриват от Statista.
В същото време най-голямо предизвикателство пред
ефективното имплементиране на подобни технологии в
е-здравеопазването в Европа е свързано с разходите и финансирането. А напоследък все повече на преден план излизат също така въпросите за ИТ сигурността и неприкосновеността на данните за интеграцията във и между
организациите.
Предстои да разберем къде ще бъде българското здравеопазване в края на това десетилетие, а междувременно вероятно е добра идея да се вземе пример от лидерите в дигитализацията. Естония продължава да се смята за един
от водещите модели на Стария континент по отношение на цифровата трансформация и в този сектор, като
е следвана от Дания и Испания, които също могат да се
похвалят с добри практики в е-здравеопазването.
А докато чакаме и в България да видим подобен напредък,
можем да се вдъхновим от скорошните проекти, реализирани у нас:

069

ВИРТУАЛЕН ЦЕНТЪР КЪМ НБУ
ПОДПОМАГА ТЕРАПИЯТА
НА ДЕЦА С НАРУШЕНИЯ
Центърът за терапия към Нов български
университет създава виртуална платформа, която предоставя онлайн достъп
до специалисти и експертна информация
за семействата на пациенти, страдащи
от комуникативни и емоционално-поведенчески нарушения.
Първоначалната идея за платформата е тя да предлага
само допълнителни ресурси, източници, адаптирани на
достъпен език научни статии и изследвания, които да осигуряват достоверни данни. Впоследствие с настъпването на пандемията тя дава възможност и по един безопасен начин да се продължи работата с децата с нарушения,
без да се забавя или прекъсва лечението на фона на въведените ограничителни мерки.
Съдържанието на платформата е богато и е разработено както на български, така и на английски език. Към момента се предлагат няколко нива на онлайн консултации,
включително насрочване на консултация по имейл, писмена чат консултация със специалист, видео онлайн консултация, както и онлайн дистанционна терапия за приложение у дома.
От центъра планират в бъдеще да надградят платформата с мобилно приложение, предоставящо програми и
обособени решения за работа между пациент и терапевт
спрямо специфичните нарушения.
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BIODERMA ДИГИТАЛИЗИРА
КАМПАНИЯТА СИ „ЗАЕДНО СМЕ
В БОРБАТА СРЕЩУ АКНЕТО“
BIODERMА - един от брандовете на „NAOS България“, филиал на NAOS - дигитализира кампанията си „Заедно сме в
борбата срещу акнето“, като превръща физическите прегледи, част от инициативата, в изцяло онлайн. За партньор в тази си трансформация компанията избира платформата Healee. Приложението може да се използва от
всякакво устройство и позволява лекари и пациенти да си
разменят всевъзможни видове изображения. В добавка то
има функционалности за чат, видео- и аудиовръзка, които покриват всички условия за пълноценна консултация,
като едновременно се гарантира безопасната дистанция.
В платформата се създава страница, специално посветена
на проекта „Заедно сме в борбата срещу акнето“, където
за времето на кампанията (септември-октомври 2021 г.)
желаещите за преглед получават код за безплатна консултация след попълване на входяща анкета. Пациентите имат възможност да изберат специалист от списъка
със 100 включили се дерматолози и да се свържат и консултират с него за своя проблем.
Резултатите са обещаващи: комуникацията на кампанията през 2021 г. достига до близо 1 500 000 души, а свързалите се със страницата за код за преглед са над 300. Лекарите, открили възможностите на телемедицината, са
над 100, като много от тях продължават да поддържат
профилите си и след края на активната кампания, което
е показателно за тяхната оценка относно новооткритите възможности.
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АПТЕКИ „ФРАМАР“ ВЪВЕЖДАТ
ПЛАТФОРМА ЗА ОБУЧЕНИЕ
НА СВОИТЕ СЛУЖИТЕЛИ
Аптеки „Фрамар“ създават вътрешен портал за интерактивно и дистанционно обучение на своите фармацевти.
Чрез него компанията цели както да гарантира безопасността на служителите си по време на пандемията, така
и да предложи едно модерно и гъвкаво решение за усвояването на нови знания за продуктите, технологии и тенденции в здравната сфера.
Платформата е синхронизирана с цялостната структура
на компанията - ERP системата, бъдещата CRM система,
както и пълния масив от данни, който порталът предлага: продукти, листовки и здравна информация. По законови
изисквания достъпът до портала е ограничен само до медицински специалисти (служителите на „Фрамар“) с одобрена регистрация.
Платформата дава възможност на над 350-те служители в аптеките както да получават нова практически приложима информация, така и да тестват своите познания
в удобно за тях време. Тя също така позволява в нея да се
натрупва обучителна база, която по-късно и да се използва
от новите служители, за да могат да отговарят на всички стандарти на аптеки „Фрамар“.
Компанията планира в бъдеще да разработи и допълнителни възможности, като например даване на обратна връзка
от страна на фармацевтите с цел своевременно докладване за мнението на потребителите в аптеките за дадени
продукти, както и всякакви нежелани лекарствени реакции.
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BOUNDLESS CYBERSECURITY
BY SONICWALL
SonicWall реализира модела
1991
290+
Основана
Патенти
Boundless Cybersecurity за
хиперразпределената ера в
1,400
500,000+
Служители
Клиенти
работна реалност, където всеки
е отдалечен, мобилен и с ниско
10
ниво на сигурност. SonicWall
Глобални локации
предпазва организациите,
мобилизиращи се за новата бизнес среда, с безпроблемна
защита, която спира най-неуловимите кибератаки в
безбройните рискови точки и все по-отдалечени, мобилни
и работещи в облачна среда сътрудници. През 2021 г.
SonicWall отбеляза своята 30-а годишнина.
Цената на конвенционалната сигурност е по-висока
от всякога, а недостигът на обучен персонал прави
проблема изключително остър. Ограничените бюджети
и кадрови ресурси просто не позволяват справянето
с него. Това създава нарастваща пропаст в бизнеса в
областта на киберсигурността, която е непреодолима
с конвенционалните подходи за сигурност. Познавайки
неизвестното, осигурявайки видимост в реално време
и предоставяйки икономически пробив, SonicWall
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затваря пропастта в бизнеса в киберсигурността за
предприятията, правителствата и малките и средните
предприятия по целия свят.
Моделът за „безгранична киберсигурност“ на SonicWall
дава възможност на организациите да се освободят от
несъстоятелните икономически, технически и кадрови
ограничения на традиционните или остарели подходи
- всичко това с по-малко разходи и човешка намеса в
сравнение с конвенционалната сигурност.
SONICWALL BOUNDLESS CYBERSECURITY
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SonicWall изгражда репутация на професионализъм,
иновации и почтеност, която обхваща почти три
десетилетия. Готови сме да ви помогнем да реализирате
безгранична киберсигурност за хиперразпределената ера.
Ние решаваме проблема с увеличаващата се пропаст на
бизнеса при киберсигурността, като защитаваме малки
и средни предприятия, корпорации и правителства,
покривайки безкрайни точки за достъп и нарастваща
отдалечена работна сила. Целият спектър от решения
на SonicWall можете да намерите при официалния
дистрибутор за България - ASBIS.
За повече информация: www.sonicwall.com
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БЪЛГАРСКАТА ИНДУСТРИЯ
И ТЕХНОЛОГИИТЕ –
РАЗМЕРЪТ НЯМА ЗНАЧЕНИЕ

Shutterstock

ТЕНДЕНЦИЯТА ЗА АВТОМАТИЗАЦИЯ
НА РАЗЛИЧНИ БИЗНЕС И
ПРОИЗВОДСТВЕНИ ПРОЦЕСИ
ПРЕОДОЛЯВА ВСИЧКИ ХОРИЗОНТАЛНИ
И ВЕРТИКАЛНИ ГРАНИЦИ
Иван Гайдаров

075

Автоматизацията е единственият път. Този извод е част
от заключенията на всички изследвания и анализи на различните глобални индустрии през последните години. Пандемията допълнително засили тази тенденция. „Автоматизацията беше спасителен пояс за бизнеса по време на
пандемията, позволявайки бързо увеличаване на капацитета за обработка, налагане на нови процеси в подкрепа на реакцията на компаниите на новите условия, повишаване на
производителността и подобряване не само клиентските
изживявания, но и на тези на служителите, мотивирайки ги
допълнително. Организациите трябваше да подкрепят масовата работа от вкъщи и да предоставят защитени работни места, а автоматизацията пое напрежението за гарантиране на непрекъснатост на бизнеса“, категоричен е
Джъстин Уотсън от Deloitte в бележките към изследването
на компанията Global Automated Intelligence Survey.
Размерът няма значение. Този извод пък можем да си направим по отношение на автоматизацията на българската индустрия в частност, което се потвърждава и от профила на
проектите, участвали в първото издание на инициативата Digitalk&A1 Awards. В допълнение се оказва, че роботизацията и навлизането на технологиите в ежедневните процеси обхващат и все по-голям брой сфери по хоризонтала на
бизнес екосистемата у нас.

МАЛКИ, ГОЛЕМИ И ОЩЕ ПО-ГОЛЕМИ
Проектът „Хотел Casa di Fiore SPA and Medical интегрира
чатбот за комуникация с гостите си“ например демонстрира как един тепърва отварящ врати хотел се обръща към автоматизацията на ежедневни процеси, за да подобри клиентското изживяване и да систематизира данните, които
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получава от тях.
„Екипът ни вярва много в технологиите и работим за тяхното налагане в сектора. Работата в сферата на туризма
е обемна - от резервацията, през нейното потвърждаване,
настаняването и предлагането на услуги. Затова решихме,
че ще разчитаме много на технологиите за оптимизирането на тези процеси“, разказва Антония Сарафова, маркетинг
мениджър на хотелския комплекс.
В отговор на предизвикателства като липса на персонал и
нуждата от 24/7 комуникация с гостите си от хотел Casa
di Fiore SPA and Medical интегрират дигиталния асистент
„Госпожица Фиоре“, базиран на българската платформа за
ИИ чатботове Umni.bg. Той започва в последните месеци на
2021 г. и към днешна дата предоставя информация за хотела
и хотелските услуги на 2 езика, български и английски, както
чрез навигация на готови текстове, изображения и бутони,
така и посредством разговорен модул.
Ако прескочим от туризма към земеделието, откриваме проекта на ферма „Отбрани“, която автоматизира поливните
си процеси и торовнасянето. Повторяемите задачи около
поливането и храненето на
растенията имат основно
влияние върху реколтата
и финансовите резултати
на една оранжерия.
В същото време тяхната
автоматизация прецизира
в голяма степен тези процеси и позволява на ферме077

рите да се концентрират върху бизнес развитието си. В
преследване на посочените предимства семейната ферма
интегрира българската високотехнологична система за автоматизирано управление на напоителния процес, прецизно торовнасяне, климатичен контрол и мониторинг за всякакви земеделски култури ONDO.
Въвеждането на система „Индустрия 4.0“ в производството на изделия от синтетичен брезент от производителя
на ветроупорни завеси „Белсистемс“ пък показва каква роля
може да изиграе Четвъртата индустриална революция за
една малка българска компания.

Ние сме един
класически
представител на
малките фирми в
България, персоналът
ни е 22 души. Искаме
да покажем, че
Индустрия 4.0 е
възможна за този
тип фирми на
приемлива цена
и е икономически
ефективна и
обоснована.
Иван Гьоков,
управител на „Белсистемс“
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Системата предлага на клиентите достъп до портал, чрез
който изграждат виртуален 3D двойник на необходимото
им изделие. Той подсигурява и последващите отношения с
клиентите, като ги уведомява чрез съобщения за етапите
на производство, а след приключването му осъществява и
експедицията чрез интегрирана връзка с куриерска фирма.
Освен това системата разполага с модул за администриране на поръчките и терминали на работните места в производствения цех, чрез които всеки работник вижда планираните производствени дейности за деня.
В горната част на вертикала екипът по роботизираната
автоматизация на процесите (RPA) на „Кока-Кола ХБК“, базиран в София, представя на практика как софтуерните роботи могат да се научат да изпълняват всяка задача, която
човек може да изпълни на компютър, но по-бързо, по-точно
и без грешки в данните.
В крайна сметка проектът, стартирал през 2018 г., успява да
спести време на служителите на компанията, което се равнява на малко над 3 млн. евро, като само през 2021 г. тази сума
е 900 хил. евро. Броят на автоматизираните процеси пък
нараства от 17 в края на 2018 г. до 250 в края на 2021 г. Оценката на глобалното ръководство на „Кока-Кола“ за проекта
на екипа на базирания в София Център за споделени услуги,
който през 2021 г. става част от ИТ Центъра за споделени услуги на „Кока-Кола ХБК“, е недвусмислена - след България инициативи за роботизация на бизнес процеси са реализирани още в Румъния, Гърция, Кипър, Унгария, Швейцария,
Сърбия и др.
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QNAP ПРЕДЛАГА ИЗЦЯЛО
ФЛАШ РЕШЕНИЕ ЗА
ЦЕНТРОВЕ ЗА ДАННИ
СИСТЕМИТЕ ALL-FLASH НА QNAP
ОСИГУРЯВАТ НАД 1,1 МИЛИОНА IOPS
ОПЕРАЦИИ В СЕКУНДА

Системите за съхранение с флаш памети са по-бързи и
по-надеждни от традиционните системи с твърди дискове. Гъвкавост, ефективност, надеждност и лесна адаптация към облачните среди са водещите фактори те да
бъдат предпочитани за бъдещи корпоративни ИТ внедря-
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вания. Когато предприятията планират надграждането
на своята цифрова ИТ инфраструктура, те се ориентират към системите all-flash, защото с тях могат да се
справят с най-големите предизвикателства. Разчитащи
на твърдотелни дискове (SSD), флаш системите предлагат по-ниски цялостни разходи за притежание (TCO) и опростено управление спрямо традиционните дискове HDD.

ФЛАШ РЕШЕНИЯТА НА QNAP
QNAP е разработила изцяло флаш базирани системи за съхранение на данни, които предоставят скорост на четене
до 1 127 217 IOPS (входно/изходни операции в секунда). Те са
оптимизирани за съхранение, критично за мисията на фирмите, за центрове за данни, както и за работни натоварвания, използващи множество публични и частни облаци.
Системите на QNAP разполагат с технологията за намаляване обема на данните ZFS и с технология за оптимизиране на SSD, като по този начин се постига едновременно
максимална производителност и по-дълъг експлоатационен живот на SSD дисковете. Така компаниите, внедрили
решенията на QNAP, могат да поддържат гъвкави и ефикасни бизнес операции.

ОПТИМИЗИРАНА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ
НА SSD
Инвестицията във флаш система за съхранение на QNAP
осигурява бърза възвръщаемост и чрез внедряването на
редица други технологии:
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 Обединяване на записите на данни (Write
Coalescing). Функцията е
проектирана да оптимизира работата на флаш
паметите чрез преобразуване на изцяло случайните записи в последователни записи, което намалява
натоварването на входовете/изходите.
 Линейно компресиране
и уплътняване на данните. По този начин се намаляват размерите на файловете, като това също
облекчава работните натоварвания на входове/
изходи при съхранение, а
производителността се
подобрява.
 QoS. Когато в определени моменти се осъществява достъп до големи набори с данни от множество приложения,
разпределението на ресурсите е ключово за управление на
бизнес съхранението. Качеството на услугата (QoS) помага за оптимално разпределение на ресурсите въз основа
на I/O (включително IOPS) и на пропускателната способност (включително максимален/минимален пропускателен канал) за LUN/споделени папки на различни нива на услугата. QoS дава приоритет на производителността на
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критичните за бизнеса приложения, които се изпълняват
едновременно с „некритични“ приложения, намаляват се и
проблемите с „шумните съседи“.
 TRIM. Тази функция изчиства блокове с данни, когато системата е в покой,
за да поддържа производителността на SSD дисковете при запис. Тъй като
почти всички SSD дискове
показват постоянно влошаване на производителността при запис, TRIM
помага за преодоляване
на тези спадове. SSD TRIM
позволява на системата
да „информира“ SSD диска
за изтриване на ненужните блокове от данни. Задачите за изтриване се обработват по време на покой на системата, което означава, че не
се налага тя да изчаква, когато в блока се записват нови
данни.
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 Pool Over-provisioning. С нейна помощ се избягва деградиране на производителността, когато капацитетът
на ZFS съхранението е почти запълнен. Тази функция дава
възможност пространството да се резервира гъвкаво в
„пул за съхранение“, което позволява записването на нови
данни в завършен блок, дори ако пулът е почти пълен. По
този начин се подобрява производителността на фрагментираните пулове. За натоварвания с интензивни записи и за приложения, изискващи голяма производителност (като регистрационни файлове за SQL транзакции,
резервно копиране, наблюдение и медицински видеоклипове), може да се зададе по-висока стойност на свръхосигуряването, а така се постига по-висока производителност на записа.
 iSER. NAS системата на QNAP поддържа протокола iSCSI
разширения за RDMA (iSER). Когато се използва съвместима с iSER мрежова карта 10GbE/40GbE, iSER повишава
производителността на пренос на данни на QNAP NAS
като VMware® ESXi съхранение и намалява натоварването
084

СЪДЪРЖАНИЕ ОТ

на процесора на сървъра ESXi. Така се осигурява важен инструмент за оптимизиране на взискателните приложения за виртуализация.

ПО-ВИСОКА ИЗДРЪЖЛИВОСТ
Чрез софтуерно дефинираната технология SSD Extra Overprovisioning на QNAP, NAS системата се преобразува в система за съхранение, „разбираща“, че работи с дискове SSD.
Потребителите могат да заделят допълнителен коефициент на свръхпровизиране на SSD (от 1% до 60%), за да
предотвратят влошаване на производителността, причинено от т.нар. усилване при запис.
Усилването на записите е нежелан ефект за SSD дисковете, тъй като създава предизвикателства пред производителността и издръжливостта на флаш паметта.
Ексклузивният алгоритъм Write Coalescing на QNAP е проектиран да оптимизира флаш паметта чрез трансформиране на всички произволни записи в последователни заедно с намалено натоварване на входове/изходи. Той не само
увеличава ефективно производителността при произволно записване за всички флаш среди, но и подобрява живота на SSD дисковете.
С друга функционалност на системата за вградена дедупликация и компресиране на данните се оптимизира използваемостта на SSD дисковете. Тази функция е блоково базирана и се стартира, преди данните да са записани
в системата за съхранение. Така се намалява броят на записванията на данни и се удължава експлоатационният
живот на SSD.
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ПРИЛОЖЕНИЯ НА СИСТЕМИТЕ
С ФЛАШ ПАМЕТИ
Виртуализация. Премахват се тесните места в системите за съхранение за неструктурирани данни и при интензивни натоварвания на входове изходи. Те са идеално решение за виртуализация на сървъри и за инфраструктура
на виртуални десктопи (VDI).
Центрове за данни. Осигурява ултраниска латентност и висока производителност на IOPS операциите, като осигурява време за реакция в рамките на микросекунди за центрове
за данни, които хостват важни за бизнеса системи и данни.
Медийни и развлекателни приложения. Удовлетворява
плавното поточно предаване на 4K/8K мултимедии и постпродукциите, като дава възможност за мултимедийни
работни потоци с по-бърз трансфер на данни, достъп и
резервно копиране.
Сред препоръчваните NAS модели с флаш памети на QNAP
са TDS-h2489FU, TS-h2490FU, TS-h3088XU-RP и ES2486dc.
Първите 3 системи работят с операционна система QuTS
hero и са с единичен контролер, a ES2486dc - с QES и има
двоен контролер, работещ в режим „активен-активен“.
Едноконтролерните системи с QuTS hero осигуряват до
1127K операции IOPS, а двойният контролер с QES - до 603K
операции IOPS.
„Перси“ ООД
София 1330, ул. „Златна Добруджа“ 18
sales@persy.com | www.persy.com | тел.: 0700 42030
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Петър Кирков,

CERT.BG: Не преговаряйте с киберпрестъпници,
защитете се предварително

ЗАСЕГА У НАС НЕ СА
ЗАБЕЛЯЗАНИ АТАКИ, СВЪРЗАНИ
С ВОЙНАТА В УКРАЙНА

снимка Надежда Чипева
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Петър Кирков е директор на дирекция „Мрежова информационна сигурност“ в Министерството на електронното управление. В нея влиза и Националният екип за
реагиране при инциденти с компютърната сигурност CERT Bulgaria. Областта на действие на екипа е най-вече държавната администрация.

Г-н Кирков, каква е обстановката при киберсигурността в България? Съвсем близо до нас се води тежък въоръжен конфликт.
До този момент няма идентифицирани кибератаки, обвързани с войната в Украйна. Това не означава, че не са възможни. Създадоха се щабове, има дежурни, които постоянно наблюдават киберобстановката в България. В повишена
готовност сме и поддържаме контакт с еквивалентните
на нашия център в цяла Европа. На европейско ниво се работи по редица направления за усъвършенстване на киберустойчивостта.

Ако върнем погледа по-назад, към миналата година, то има ли нещо, което може да се определи като
по-запомнящо се?
Зависи на какво ниво. На по-професионално имаше няколко интересни и доста сериозни уязвимости, които бяха
открити. Може би най-познатата бе т.нар. Log4j. Това
бе проблем в един мъничък компонент, използван в много популярен софтуер. Той получи максималната възможна
оценка 10 за ниво на сериозност на заплахата по стандарта CVSS. В България реагирахме бързо и не регистрирах088

ме масови атаки.
Друго запомнящо се бяха двете DDoS атаки, една от които причини затруднения при електронното преброяване
на населението, а другата бе при въвеждането на зелените сертификати срещу портала, през който ставаше издаването им.

В средата на февруари 2022 г. се случиха няколко DDoS
атаки срещу медии у нас, като сред пострадалите
бяха и сайтовете на Digitalk, „Дневник“ и „Капитал“.
Това нещо мащабно ли беше или по-скоро точков удар?
Нямаше мащабен удар, бяха засегнати само няколко отделни организации. За мащабна атака можем да говорим, когато например се застраши функционирането на цял телеком
или на цялата държава. DDoS атаките представляват запълване на входящия канал с фалшива информация, с шум. В
целите на една мащабна DDoS атака може да бъде включена и държавата, тъй като теоретично е възможно запълване на всички входящи линии на България.
Тези атаки в момента са популярни, но трябва да се има
предвид и какво точно се атакува. Дори да бъде свален сайтът на една банка и платежен оператор, това не означава,
че е хакната самата организация. Комуникационната мрежа на банкоматите например е съвсем отделна от сайта
на една банка. В този смисъл щетите от една DDoS атака
в повечето случаи са по-скоро репутационни.
Същото важи и за DDoS атаките по време на избори. Напоследък при всеки вот отчитаме такива. Искам да подчер089

тая нещо важно - сайтът на ЦИК е напълно отделен от системите, които обработват гласуването. Ако сайтът на
ЦИК е недостъпен, много често информацията в медиите
е „Хакнаха изборите“. Едното няма нищо общо с другото.

Какви са основните тенденции в сферата на кибербезопасността?
Една от тенденциите е тази масовост на DDoS атаките,
които в момента се предлагат в нещо като електронни магазини. Почти всеки човек, стига да знае какво прави и да
разполага с малко биткойни, може да си поръча DDoS атака. Отделен е въпросът колко сериозна би била тя. В крайна сметка, ако си поръчате нещо от престъпник и той не
ви го достави, то няма на кого да се оплачете. Трябва да се
отчете, че DDoS атаките навлязоха като инструмент за
въздействие.
Друга тенденция, която продължава да е доста масова, е
свързана с т.нар. ransomware (криптовируси). Около тази
идея се сформираха групи, които намериха начин да монетаризират знанията си по информационна сигурност. Тези
инциденти не са нищо повече от изнудване - придобива се
нелегитимен достъп до данни, след което те се криптират и от собствениците се изисква откуп.

Какви са вашите съвети към фирма, сблъскала се с
криптовирус? Да плаща ли, да преговаря ли?
Както при останалите случаи на рекет, плащането не е
добра идея, тъй като това стимулира престъпниците. Разцветът на криптовирусите до голяма степен се обуславя
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от това, че голяма част от застрахователите започнаха
да предлагат застраховки за киберсигурност. За конкретната организация нещата може и да приключат, но престъпници стават все по-мотивирани да рекетират.
Препоръката ми е да не се плаща, но за целта трябва да
сме се подготвили предварително, така че ако ни криптират данните, да можем да ги възстановим. Това се прави
чрез добре известната практика на архивиране, или бекъп. Информацията се съхранява в отделно хранилище (при
компрометиране на мрежата сред първите неща, които
правят престъпниците, е да изтрият резервните копия),
данните могат спокойно да бъдат възстановени.
Платите ли веднъж, нямате гаранция, че няма да ви изнудват още няколко пъти. Първо, за да ви дадат ключ за декриптиране на информацията, след това, за да не публикуват данни, които евентуално са откраднати от вас. Може
да има и трети казус. Ако сте търговска организация, може
да се свържат с ваши клиенти и да изнудват и тях за непубликуване на техни данни. Както казах, говорим за хора без
морал и етика, това са престъпници.
И не на последно място, необходими са мерки за защита от
пробиви. На пазара се предлагат много системи и услуги за
подобен вид защита.

Сериозните атаки обикновено на базата на услуги ли
са или са специално насочени?
Атаки има всякакви. Хора с различна компетентност търсят дупки, например чрез скриптове, които сканират ад091

реси. Може да се каже, че всяко свързано с интернет устройство е обект на атаки. Специфичното е, че много рядко
този тип престъпници са фокусирани върху една организация. По-често те сканират и опитват най-лесното - търсят, пробиват, криптират, и едва тогава започват да разучават къде са проникнали и колко пари могат да вземат.
Част от нещата дори биха могли и да са автоматизирани.
Ето сега, покрай ситуацията в Украйна, някой публикува
вътрешен чат на една от изнудваческите банди. Интересно е да се надникне в организацията на такава банда. Разпределението е като в една обикновена фирма - има хора,
които са на заплата, такива, които се занимават със сървърите, разработчици, хора, които търсят, други, които
преговарят... Това е една екосистема, която търси най-слабите брънки и ги компрометира.
Разбира се, има и много софистицирани атаки, които са насочени към конкретни цели, например ключови държавни организации. Това са т.нар. APT-та (Advanced Persistent Threat).
В информационната сигурност се прави анализ на риска и
се подбира адекватна защита. В крайна сметка трябва да
бъде постигнат баланс между ресурсите, които се отделят за защита, и нивото на заплаха.

Напоследък все повече се говори за т.нар. атаки срещу вериги за доставки (supply chain attacks), като пример в тази посока е пробивът в SolarWinds, чрез чиито
софтуерни ъпдейти бяха засегнати десетки хиляди
компании. Какъв е вашият поглед в тази посока?
Това също стои на дневен ред, но в тези случаи става дума
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за софистицирани атакуващи и попада в обхвата на споменатите ATP-та. Тук отново имаме търсене на най-слабата връзка във веригата. Ако не могат да атакуват например ЦРУ, те компрометират някой негов доставчик. В
случая със SolarWinds бе компрометиран доставчик на софтуер за управление на мрежови устройства, чрез който бе
придобит достъп в други организации.
Всъщност Log4j, за който споменах преди малко, също е
такава атака. Това е едно малко модулче, за което повечето хора, използващи отворения сървърен софтуер Apache,
дори не са чували. Това е един от модулите в него и в един
момент се оказа, че там има дупка в сигурността. Да, в случая не става въпрос за целенасочено компрометиране, но
все пак това е атака срещу верига за доставки, тъй като
това малко парченце е част от софтуерен пач със значителен пазарен дял (между 1/4 и 1/3 от световния пазар на
уеб сървъри според различни анализатори).
В цял свят в момента се обмисля как да бъдат адресирани подобни заплахи. Една от стратегиите е да се създава
правилната документация за това къде и какви софтуерни модули се използват и защо това е необходимо. Целта
е да се изгради познание и да може да се реагира по-бързо в
случай на инциденти от този тип. Софтуерите, които се
използват днес, вече са много комплексни системи, съставени от множество компоненти.

Говорейки за големи доставчици, няма как да не погледнем и към най-големите облачни доставчици като
Amazon, Google, Microsoft и други. При компрометиране на някой от такъв калибър щетите ще са коло093

сални. Много анализатори от доста време са на мнение, че пробив там е само въпрос на време...
Това със сигурност е риск и със сигурност големите са обект
на атаки. Този тип компании инвестират много сериозно в
информационната си безопасност, както и в продуктите,
които създават. Залогът е много голям, тъй като в случай
на компрометиране на доверието към такъв доставчик не
бих се учудил да видим и негов фалит. Чисто репутационният риск дори от малък пробив в не толкова популярен продукт е много голям. Този тип компании имат ресурсите и
инвестират много сериозно в информационна сигурност.

Да поговорим за човешкия фактор. Все още сред основните рискове се посочва използването на лесни за
отгатване пароли, както и преизползването им на
много места.
Един от най-големите проблеми в информационната сигурност е, че колкото и техника да имаме, с колкото и технологии да разполагаме, ако не си обучим потребителите,
те могат съвсем спокойно да заобикалят всички защити,
защото така им е по-лесно. Един от най-големите проблеми е преизползването на една и съща парола за множество
услуги. В много сайтове и форуми не се инвестира сериозно в тяхната защита. И при компрометирането им престъпниците започват да изпробват конкретните потребителски имена и пароли например във Facebook, Twitter,
LinkedIn и т.н. и в много случаи успяват да получат достъп
и до други услуги.
Измислянето на сложна парола наистина е важно. Изследва094

ния показват, че дължината на комбинацията е от голямо
значение, дори по-важно от комплексността, т.е. използването на разнообразни знаци и цифри. Един съвет: използвайте пас-фрази. Това е структурно правилно изречение,
например „Зеленият кон изяде батерията“. Като изречение може и да няма никакъв смисъл, но като за парола е добра и лесна за запомняне комбинация.

Какви са основните съвети, които бихте дали в тази
посока?
Образованието е задължително. Най-честата векторна
атака е електронната поща. Получавате писмо с прикачен
файл или връзка, което създава усещането за спешност,
като може да е оформено така, сякаш идва например от
счетоводството. При отварянето му излиза съобщение,
приличащо на грешка, човек бързо кликва на бутона „Next“
и компютърът на служителя, а оттам и цялата мрежа се
оказват компрометирани.
Една от тенденциите при атаките срещу бизнеси са измамите чрез електронна поща, където често няма никакъв
технологичен компонент. Изпраща се имейл до някой младши счетоводител от името на директора, в което се изисква спешен превод на определена сума. Много хора не се
замислят защо в българска фирма директорът пише на английски. Веднага се нареждат преводи, като се заобикалят
всички контроли като подписи и печати, защото е спешно.
В такива случаи възможно най-бързо трябва да се уведомят банката и полицията. Този тип престъпници обикновено използват мулета - сметките, на които се превеж095

дат сумите, може да са на неграмотни или подлъгани хора.
След това парите може да се изтеглят в брой, да се прехвърлят в криптовалута, предприемат се стъпки те да не
могат да бъдат проследени. Банката не може да върне парите, но може да спре трансфера до изясняване на обстоятелствата.

През май 2022 г. ще се навършат три години от влизането в сила на GDPR (Общия регламент относно защитата на данните). Как оценявате ефекта му?
Това беше първият закон, който заговори за данни и тяхната защита. Той положи основата на Директивата за
мрежова и информационна сигурност - NIS, а вече работим
и за NIS 2, която се очаква да бъде приета в края на лятото. В последната се говори не само за защита на личните
данни, а за минимални нива на информационна сигурност,
която трябва да имат организациите. GDPR положи една
основа, не само регулаторно, за разработка на допълнителни директиви, но накара самите организации да се замислят. Доста ИТ мениджъри казват, че след въвеждането на
GDPR са добили много по-добра представа за информацията, която тяхната фирма обработва, за информационните потоци, както и за мерките за защита.
GDPR дойде с впечатляващи глоби и заради това организациите му обърнаха внимание и започнаха да обмислят как
да го прилагат. Научавайки какви лични данни обработват,
фирмите разбраха и какви други данни се обработват при
тях, къде се съхраняват и как се защитават. На базата на
този опит и познание могат много по-добре да защитят
своята организация, своите служители и клиенти.
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Радостин Богданов,

главен технологичен директор (CTO)
на технологичния хъб на MFG - Smart IT

SMARTCHECK Е
NO CODE ПЛАТФОРМА ЗА
ОНБОРДВАНЕ НА КОМПАНИИ
ОТ ФИНАНСОВИЯ СЕКТОР
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Радостин Богданов е в Smart IT, част от MFG, от
2013 г. От 2015 г. е главен технологичен директор
(CTO) на технологичния хъб. Професионалният му път
минава през различни големи компании, а експертността му е в дизайна, менажирането и имплементирането на големи софтуерни решения.
Освен техническо образование той има и диплома по бизнес администрация от Corvinus University of
Budapest.

Как се роди необходимостта от платформата
SmartCheck и какви нужди посреща тя?
Всичко стартира преди няколко години с въпроса как да
дадем технологична възможност на групата на MFG да
навлезе на 80 пазара за една година. Сериозно предизвикателство. Затова започнахме да анализираме всеки аспект от бизнеса с техните краткосрочни и дългосрочни
нужди и стратегии.
Така на практика се роди решението - кредитната система SmartCheck, която да замени и предходната, която
беше започнала да трупа сериозен технически дълг. Новата система имаше два основни модула, които трябваше да отговорят на нуждата да сме достатъчно гъвкави
и бързи в създаване на нови продукти и прилагането на
различни стратегии, свързани с привличането и задържането на клиенти чрез прилагане на промоции. Всичко
това е предоставено в ръцете на бизнеса, без това да
налага намесата на програмист. Днес ние реализираме
нещо още по-голямо. SmartCheck е no code платформа за
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онбордване на компании от финансовия сектор с разнообразни бизнес модели.

Какви технологии използвате за разработката на
SmartCheck?
В дизайна на продукта са заложени основни принципи за
Platform Independency, Technology-agnostic и Modularity,
което позволява новите компоненти и системи да бъдат
разработвани от различни екипи с разнообразни технологични компетенции. Използваме Domain Driven подхода за проектиране и имплементация на новите системи и функционалности. Платформата е реализирана
върху SOA архитектура с REST комуникация между системите в нея, като за по-комплексните приложения използваме Microservices с комуникация през Message broker
(RabbitMQ).
Работим с технологии като .Net Core, Web API, Rabbit MQ/
EasyNetQ/MassTransit, Docker, Kubernetes, OAuth 2.0, ELK
Stack, Grafana/InfluxDB, EF, MS SQL/Mongo DB и други. А
през последната година дори започнахме да интегрираме и екипи, които работят предимно на Java.
За UI използваме Polymer, ASP.Net MVC с JQuery,
Microfrontends с React.

Кои са най-големите предизвикателства пред разработката на SmartCheck?
Когато искаш да предложиш решение, което дава голяма
гъвкавост в ръцете на крайния потребител, то в един
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момент се стига до една усложненост на решението.
Търсим баланс между това продуктът да не е прекалено сложен за крайния потребител, но да е функционален
и да носи добавена стойност, като му дава необходимия
инструментариум в ръцете. Друго предизвикателство
идва от интеграцията и синхронизацията на различни
услуги, които са част от платформата. Разработването на такава платформа изисква различни експерти и
ние сме в непрекъснато търсене на таланти. Работим и
с редица партньори, с помощта на които създаваме финалното решение.
Удовлетворението да виждаме бизнесите, които ползват продукта ни, да постигат забележителни успехи благодарение на нашата платформа е огромно. От началото
на пандемията финансовата индустрия беше подложена
на редица регулаторни изисквания да променя продукти
от днес за утре. В нашата група десетки нови продукти бяха създадени за дни, и то от самия бизнес, благодарение именно на инструментариума, който предлагаме.
Бяха направени бързи интеграции с редица външни партньори, благодарение на които компаниите от групата успяха да увеличат каналите си за привличане на нови клиенти, да обменят информация с различни институции с
цел прецизна оценка и профилиране на крайните клиенти, както и да автоматизират множество процеси.
С помощта на SmartCheck успяхме да централизираме и
много услуги, което доведе до по-голяма ефективност за
нашите партньори. Но най-вече благодарение на платформата всички компании в групата имат възможност
да скалират своята дейност. Нашата платформа е част
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и от различни иновативни финтех продукти като Rilla система от ново поколение за изцяло дигитално опериране на личните финанси. Но в групата на MFG има редица
други дигитални бизнеси, от които нашата платформа е част и носи голямо конкурентно предимство. Пример за това е „Бяла Kарта“ в България, която си партнира с А1 и заедно предоставят уникална услуга с кредитна
карта на потребителите на телекома. Благодарение на
SmartCheck само през декември бяха пуснати няколко нови
продукта за крайните клиенти почти без намеса на експертите от Smart IT. Дигиталната дивизия, от която е
част „Бяла Kарта“, оперира на няколко пазара като Полша, Румъния и Испания, а през тази година ще навлезе и
в САЩ.

Разработвате ли нови функционалности?
Представете си Uber, но за кредитни консултанти или
за финансови експерти в различни области. Поставили
сме амбициозната цел да превърнем SmartCheck в платформа, с която всеки бизнес може да стартира с лекота
операции в областта на финтех индустрията, като използва завършена модулна платформа с богата палитра
от услуги. Хората в такава компания се онбордват с лекота и започват работа от днес за утре, като целият
им инструментариум ще е в ръката им.
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Как SmartCheck
обслужва
експанзията на
групата и бизнес
моделите?
Когато искаш да намериш
решение за всички
предизвикателства в един
бизнес с техните нюанси,
си правиш къстъмизирана
система. Този подход специфична система,
направена за нас, тествана
в различни локации, в
различни правни рамки
и продуктова гама, ни
помогна през 2020 година с идването на пандемията
и с рязката промяна на
клиентското поведение - за
седмица да сменим моделите
и процесите в шест
държави и да продължим да
предоставяме много добра,
да не кажа перфектна,
защото звучи претенциозно,
услуга.
Неделчо Спасов,
акционер в MFG
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Каква е
инвестицията
в платформата
до момента?
Годишната инвестиция в
Smart IT - човешки капитал,
инфраструктура и технологии,
надхвърля 12 милиона лева. По
груби сметки за последните
4-5 години, в които усилията
ни са насочени приоритетно
към доразработването и
усъвършенстването на
SmartCheck, сме инвестирали
близо 62 милиона лева.
Aмбицията ни е с
дигиталните бизнес модели
на MFG Digital - дивизия на
MFG, да обслужваме лесно,
бързо и удобно над 11 милиона
потребители в целия свят до
2025 г., което изисква сериозна
технологична обезпеченост.
Затова и тази ни инвестиция,
започната още преди години,
е правилният ход, който всеки
ден ни доближава още по-близо
до реализирането на бизнес
амбициите и мечтите ни.
Станимир Василев,
акционер в MFG
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SMART IT
Smart IT е технологичният хъб, който осигурява работата на 8300 служители и компаниите в групата на MFG.
Основен фокус е разработването на широко приложима
no code модулна платформа за онбординг на финтех компании с различни бизнес модели. Работа на Smart IT дава
конкурентно предимство на всички компании в групата на
MFG с бизнес модели във финтех сектори като потребителско и бизнес кредитиране, кредитни и дигитални карти, P2P лендинг и други алтернативни финансови продукти и услуги.
MFG е 100% българска група компании, чиято мисия е да
осигури възможност за лесен достъп до финансиране на
всеки без оглед на моментното им социално и финансово
състояние. Някои от компаниите в групата оперират на
българския пазар от вече 17 години. Финтех екосистемата е активна в шест държави в Европа и планира мащабна геоекспанзия на ключови европейски пазари и поне на
още един континент.
В портфолиото на холдинга влизат компании и брандове
като Easy Credit, „Бяла карта“, Viva Credit, Fintrade, Агенция за контрол на просрочени задължения, Violeta, P2P лендинг платформата iuvo, моделът „купи сега, плати по-късно“ NewPay, приложението за управление на лични финанси
Rilla, приложението за мобилни разплащания Settle и др.
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СОФТУЕРНАТА ИНДУСТРИЯ –
СТЪЛБ ЗА ИКОНОМИКАТА НИ
ПРЕЗ XXI ВЕК?
КАКВО СЕ ПРОМЕНИ В СЕКТОРА ПРЕЗ
ПОСЛЕДНИТЕ 5 ГОДИНИ И КАКВИ СА
НОВИТЕ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД
СОФТУЕРНИТЕ КОМПАНИИ
Мария Динкова
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През февруари БАСКОМ
публикува своя ежегоден
доклад за състоянието на
софтуерния сектор у нас
„Барометър 2021“, който
отново илюстрира в числа успеха на компаниите
от бранша. Ако трябва да
направим обзор за последните пет години, индустрията бележи устойчив
двуцифрен и изпреварващ ръст спрямо останалата част от икономикаДоброслав Димитров,
та, като вече той е 4,3%
председател на БАСКОМ
от БВП. Безспорно това
ясно се вижда от числата,
но какво всъщност означават тези постижения, какви са
новите предизвикателства и как ще бъдат преодолени
разказва председателят на БАСКОМ Доброслав Димитров.
По думите му трябва да се погледне отвъд приходите,
печалбите, нарастването на износа, наличието на български еднорог, все по-ефективната екосистема за развитие на стартъпи и видимата виталност на сектора.
А там стои фактът, че софтуерната индустрия се превръща в незаобиколим фактор за развитие на българската икономика. „Пандемията ускори цифровизацията
на всички останали сектори, а цифровизацията минава
през софтуерната индустрия. Ако искаме икономика на
XXI век, трябва да инвестираме с размах в тази посока“,
отбелязва експертът.
105

РАЗВИТИЕ НА СОФТУЕРНИЯ СЕКТОР ОТ 2015 Г. ДО 2021 Г.
ГОДИНА

2015

2018

2021

приходи

1.86 млрд. лв.

3.31 млрд. лв.

5.47 млрд. лв.

ръст на приходите

20%

24%

20.2%

заети в сектора

22 432 души

32 562 души

46 268 души

нови работни места

2315

3148

5450

брутна месечна работна заплата

3018 лв.

3871 лв.

4857 лв.
Източник: „Барометър 2021“ на БАСКОМ

Ръстът на софтуерния сектор през 2020 г. е 15%, а според
прогнозните данни за 2021 г. той ще надхвърли 20%. Освен това за миналата година над 80% от приходите идват от износ, като се очаква да бъде регистриран ръст
на експортната дейност с 20% до 4,5 млрд. лв. Същевременно до 2025 г. асоциацията предвижда приходите от
продажби на индустрията да надхвърлят 10 млрд. лв., а
заетите в нея да достигнат 72 200 души.

НА СВЕТОВНАТА СЦЕНА
Точно когато обаче изглеждаше, че пандемията бавно започва да отшумява и светът да се връща към по-нормалните темпове на живот и работа, започна войната
в Украйна. Събитията там подтикнаха много граждани и
организации да се включат с някаква помощ, като ИТ бизнесът също изрази своя силен ангажимент в тази връзка. Отново, както след началото на пандемията, виждаме бърза реакция от страна на компаниите в сектора
спрямо новото предизвикателство - те подеха собствени дарителски инициативи, включително настаняват
бежанци, събират средства и доброволстват.
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„Нашите компании, които имат офиси в Украйна, поддържат ежечасна връзка със своите служители, които
са там, на терена на войната, за да им оказваме морална подкрепа. Подпомагаме техните семейства, които
успяхме да изтеглим тук“, коментира Димитров. Той
уточнява, че браншът е на разположение както на правителството, така и на всички институции с експертиза по електронни услуги, цифрови технологии и комуникации, киберсигурност и всичко, с което може да се
окаже помощ.
В допълнение от БАСКОМ изтъкват, че следят със загриженост и ситуацията в Русия и Беларус, където като
форма на протест висококвалифицираните кадри решават да напуснат страните. А това на свой ред ще доведе до още приток на хора, бягащи от политически репресии или липса на работа заради санкциите, на които
също трябва да се окаже съдействие.
Подкрепата за бежанците у нас обаче е едната страна
на монетата. Случващото се в Украйна ще има своите
сериозни икономически и социални последствия, а това
съответно крие и рискове, които вероятно ще се отразят и на софтуерния сектор. Според Димитров гладът за ИТ кадри ще се изостри още повече поради невъзможността много от специалистите в Украйна, Русия,
Беларус да работят във военно време, а близостта на
България до конфликта поражда и предпазливост по отношение на инвестициите в сектора.
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ВЪТРЕШНИЯТ
ПОЛИТИЧЕСКИ ФАКТОР
Успешното развитие на бизнеса зависи не само от глобалните събития и тенденции, но и от националните
такива. Тук се крие още едно предизвикателство за ИТ
бранша, с което той ще трябва да се справи през тази
година. За първи път в проучването на БАСКОМ за влиянието на външните фактори, което се прави вече над 10
години, като най-значим риск членовете посочват държавната политика. В случая причината за притеснението е свързана с промяната на данъчно-осигурителната
система в страната.
„Дебатите около увеличението на максималния осигурителен праг създадоха силно усещане за непредвидимост в бизнес средата, преминаха доста бурно и в крайна сметка въпреки възраженията на сектора от април
прагът на осигурителния доход се вдига без никаква промяна в нивото на социалните услуги, които хората в
България ползват. Някак си в медийното пространство
се чу само популисткото послание на противопоставяне на бедни и богати, като в ролята на „богатите“ бяха
поставени младите ИТ специалисти, формиращи средната класа на България“, споделя Димитров.
Според него истинският проблем не е в парите, а в липсата на реформи, свързани с редица въпроси. От асоциацията биха искали да видят полагането на усилия
и постигането на резултати при изсветляването на
икономиката и плащането на осигуровки върху реалните доходи във всички сфери; подобрени социални услуги;
повече инвестиции в образованието спрямо нуждите на
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бизнеса; както и улесняване на правилата за установяване у нас на граждани извън ЕС. Димитров е категоричен, че тези промени не могат да се отлагат повече и
ИТ секторът в България ще продължи да бъде все по-настойчив в убеждението си, че „щом ние можем да сме прозрачни и успешни, значи трябва да направим така, че и
всички останали да могат“.
БРУТНО МЕСЕЧНО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ

4857
ЛЕВА

БРУТНО МЕСЕЧНО
ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ

Сравнение с
покупателната способност
на британските и
германските софтуерни
инженери

3 165 £

€4526

СРЕДНО ЗА
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

СРЕДНО ЗА
ГЕРМАНИЯ

5 185 £

€5372

ЕКВИВАЛЕНТ НА
БЪЛГАРИЯ ВЪВ
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

ЕКВИВАЛЕНТ
НА БЪЛГАРИЯ
В ГЕРМАНИЯ

на месец

на месец

на месец

на месец
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НУЖДА ОТ СПЕЦИАЛИСТИ
Нуждата от специалисти в софтуерния сектор не е тайна, поне 30 - 40 хил. души са необходими, за да се задоволи „гладът“ на пазара на труда в индустрията, посочват
от БАСКОМ. Това е и причината голяма част от младите хора и служителите, които се преквалифицират на
по-късен етап от своята кариера, да се насочат именно
към този бранш. Разбира се, възможността за реализация и професионално израстване се допълва и от шанса за получаване на високи заплати. За Димитров обаче
акцентът не трябва да бъде само върху големите възнаграждения, а върху това защо именно те са такива.
„От една страна, ние се конкурираме за хората си на световния пазар, тези специалисти са търсени навсякъде и
ако заплащането не е конкурентно, те просто ще отидат другаде. От друга страна, в чисто бизнес аспект
тези възнаграждения трябва да се изработят, т.е. говорим за проекти с наистина висока добавена стойност
и за висококвалифицирани специалисти, които със своите умения и труд изкарват тези доходи, а не им ги гарантира някой назначен борд или политическа протекция“, обяснява експертът.
За него има три основни варианта, по които може да се
разреши проблемът с недостига на хора в сектора. На
първо място, това са частните академии, основани от
редица фирми. „Аз самият съм съосновател на такава
безплатна академия и в това отношение съм радикален
- смятам, че една компания трябва да отдели поне 10%
от персонала за джуниър позиции и с менторство и подкрепа да си ги изгражда постепенно“, изтъква Димитров.
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На второ място, ключово място има сътрудничеството
с Министерството на образованието и науката. Например в партньорство на МОН и БАСКОМ е стартирана
Националната програма „Обучение за ИТ кариера“, през
която вече са преминали над две хиляди младежи. Асоциацията полага също така постоянни усилия в подкрепа
на училищата с работещ модел - като ТУЕС и Бургаската професионална гимназия по компютърно програмиране и иновации - и в неговото мултиплициране. Не на
последно място, браншът настоява и за увеличен прием по софтуерно инженерство в университетите, където традиционно специалностите в направление компютърни науки се запълват още на първо класиране и
изискват много висок успех за прием.
На последно място, макар не и по важност, трябва да се
отделят усилия за привличането на хора от чужбина. От
една страна, това включва нужда от облекчаване на процедурата за издаване на т.нар. синя карта, която разрешава пребиваването и работата в ЕС. От друга страна,
обхваща и връщането на българите, заминали да учат
или да работят в чужбина. „Това трябва да се превърне в дългосрочен приоритет, тъй като България вече е
абсолютно равностойно на Запада място за градене на
кариера, и това послание трябва да бъде постоянно популяризирано“, подчертава Димитров. Именно по този
начин страната ни може да гарантира и през следващите години успешното развитие на сектора, който има
пълния потенциал да бъде стълб на българската икономика през това столетие.
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Какво е мястото на бизнеса при
развиването на дигиталните
умения, които ще са ключови
за успешната реализация на
кадрите през следващите години?

Понеже БАСКОМ навърши 20 години, една от равносметките ни за това време е, че вече няма индустрия
или сфера от обществения живот, които да не зависят от софтуерни решения. Което означава, че в следващите 20 години всяка професия - независимо в кой сектор е тя - ще изисква креативност и дигитални умения.
Както виждате, неслучайно поставяме креативността
на първо място. Ние не вярваме в антиутопичните страхове, че изкуственият интелект ще изяде хляба на хората, в това число и на програмистите. Новите технологии
ще открият цяла вселена от нови професии, но трябва да
имаме гъвкавостта да ги запълним. Всъщност българските програмисти са известни по света именно със способността си да намират творчески решения на много сложни проблеми. Там, където никой друг не успява да се справи,
ние успяваме. Дигиталните умения са и това - те имат
творческа страна, която се стремим непрекъснато да показваме на децата, за да ги запалим отрано и те да израснат с този поглед, на подготвени откриватели и свободни в мисленето си хора.
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СТАРТЪП ЕКОСИСТЕМАТА У НАС
ЩЕ ПОЛУЧИ ОГРОМЕН ТЛАСЪК
ОТ ПЪРВИЯ ЕДНОРОГ
ЕФЕКТИВНОСТТА НА СТАРТЪП
ЕКОСИСТЕМАТА СЕ ИЗМЕРВА С
БРОЯ УСПЕЛИ ЕДНОРОЗИ, НЕ
С МНОЖЕСТВО СТАРТИРАЩИ
КОМПАНИИ
Владимир Владков

снимка Надежда Чипева
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С какви предизвикателства се сблъскват стартъпите у
нас и какъв знак за средата и за инвеститорите е създаването на първата родна компания еднорог? Дали продуктите на българските стартиращи компании могат
да намерят по-лесно приложения на големи пазари коментират специалисти от журито на конкурса Digitalk&A1
Awards.

снимка Надежда Чипева

„Най-сериозните предизвикателства пред стартъпите са две и те са валидни не само в България,
но и по света, споделя Михаил Семерджиев, старши
мениджър „ICT услуги“ в „А1
България“. От една страна, това е естественият
страх да започнеш нещо
ново с риск то да претърпи
неуспех. Второто предизвикателство пред стартъпите са множеството
Михаил Семерджиев, старши мениджър
регулации, които са при„ICT услуги“ в „А1 България“:
ложими за всеки бизнес в
Множеството регулации, които са
приложими за всеки бизнес в Европа,
Европа. Те въпреки благосъздават сериозни затруднения за
родната си идея всъщност
стартиращите организации
създават сериозни затруднения за стартиращите организации, тъй като трябва
да отговорят на същите изисквания, без обаче да разполагат с ресурсите - финансови и човешки на утвърдените компании“, допълва мениджърът.
„Какво ще се промени е въпрос, чийто отговор зависи от
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всеки от собствениците и мениджърите на стартиращ
бизнес в България. В идеалния случай те могат да използват примера на Payhawk като вдъхновение да реализират най-смелите си идеи. Смятам, че пазарът става все
по-глобален и по тази причина зависи изцяло от спецификите на конкретния продукт дали ще бъде добре приет
от българските потребители“, добавя Семерджиев.

снимка Цветелина Белутова

Според Горан Ангелов, изпълнителен директор на
„IBS България“, най-голямото предизвикателство
за всяка стартираща компания е пазарът. „Колкото и голям продукт или
идея да имаш, неудачният
пазар винаги я убива, казва той. Хубавата новина е,
че светът е плосък и днес
бизнес може да се развива
за целия свят, дори и от
малка България. Ето, имаме вече и първата компаГоран Ангелов, управител на „IBS
България“: Хубавата новина е, че светът
ния еднорог, което трябе плосък и днес бизнес може да се развива
ва да вдъхне допълнителна
за целия свят, дори и от малка България
увереност на предприемачите, че успехът не е гарантиран само за избрани“, добавя
Ангелов. Той смята, че пазарът в България не е добър учител за онези, които искат да гонят успех на световната
сцена. „Потребителите са малко, обикновено са недоверчиви към новото и имат свои специфични нужди и очаквания, които може да не са приложими в по-широк мащаб“,
коментира шефът на „IBS България“.
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снимка Надежда Чипева

Интересно е мнението на
Светозар Георгиев, съосновател на Telerik, „Телерик Академия“ и инкубатора Campus X. Според него
най-големите предизвикателства пред стартъп
инициативите у нас са наличието на талант, на
подходящи кадри, а това
важи с особена сила за ключови роли като продуктов
мениджмънт, продуктов
маркетинг, международни
продажби, бизнес развиСветозар Георгиев: Също както „Телерик“
даде началото на над 50 компании до
тие. „Дори в инженернимомента (една от които е и Payhawk),
те специалности България
така очаквам Payhawk и следващите
еднорози да родят десетки и дори
страда от хроничен недосстотици компании
тиг на кадри, защото образователната система не
произвежда нужното количество и качество. Но това не е
проблем само у нас, а в глобален мащаб, споделя Георгиев.
Ако не бъде агресивно адресиран поне на нашия малък мащаб, ИТ екосистемата може да забави растеж и да бъдем
бързо изпреварени от нашите съседи.“
Наскоро Endeavor публикува свое пространно проучване на
технологичната предприемаческа екосистема у нас. „Резултатите от него очертаха три основни предизвикателства: наличието на качествен човешки ресурс, достъпа до капитал, особено във фазата на активен растеж,
и подобряване на цялостната административна и правна среда. И трите теми не са изненада за никого. По тях
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е свършена доста работа и още много повече има нужда
да се свърши. Сега е моментът да се реализира смела и цялостна визия от страна както на държавата, така и на
частния сектор за ускоряване и качествено развитие на
средата“, коментира Момчил Василев, изпълнителен директор на Endeavor.

снимка Надежда Чипева

Павлин Добрев, технически
директор в Bosch.IО, смята, че за стартъпите е
изключително трудно да
намерят първоначално финансиране, но също така и
да скалират своя бизнес.
„По-лесно е да убедиш за
инвестиране във вече готова компания, отколкото в началния етап, когато
това е по-скоро идея. Някак
си хората не са склонни да
инвестират в продукти.
Това се отнася особено за
Павлин Добрев, технически директор в
Bosch.IO: Ефективността на стартъп
софтуерния бизнес. Много
екосистемата се измерва с броя
голяма част от ИТ компауспели еднорози, а не с множеството
ниите (и не само) остават
само на ниво предоставяне на услуги или аутсорсинг на
бизнес процеси, където инвестициите са по-малко“, коментира Добрев. Той допълва, че българският пазар е малък и може би това е причината много от компаниите да
се насочват още отначало извън България.
И според Кирил Кирилов, IT Build, стартъпите у нас са изправени пред основното предизвикателство да намерят
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снимка Надежда Чипева

финансиране. „За разлика от страните в Западна Европа, тук по трудно
се набавя венчър капитал,
да не говорим за финансиране от страна на NGO
(неправителствени организации). На Запад тези
неща работят повече от
12-13 години, докато у нас
тепърва прохождат. Много
бих искал повече стартъпи да участват в този конкурс и да видим иновативКирил Кирилов, IT Build: Много бих искал
ни идеи. Така можем да им
повече стартъпи да участват в този
дадем шанс да се състезаконкурс и да видим иновативни идеи
ват с добре изградена концепция, а не със завършени и внедрени проекти.“

ПРИМЕРЪТ НА ЕДНОРОГА
Според Светозар Георгиев ефектите от първия български
еднорог Payhawk са на много нива. „На първо място символиката на събитието е много важна, защото тя показва, че общността в България е достигнала следващото
ниво на развитие от гледна точка на амбиция, конкурентоспособност и бизнес успехи. „Това ще даде значителен
тласък и мотивация на други компании да ги последват. А,
повярвайте ми, следващите еднорози ще се появят след
по-малко от година. Това събитие ще постави още по-уверено България на картата на световните иновации и ще
привлече още повече погледите на водещите инвеститори от Западна Европа и САЩ. Не на последно място,
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ще има много споделено знание, както и рециклиран капитал, който ще бъде насочен към множество нови стартъпи. Също както „Телерик“ даде началото на над 50 компании до момента (една от които е и Payhawk), така очаквам
Payhawk и следващите еднорози да родят десетки и дори
стотици компании. И така ще тръгне лавината“, оптимист е съоснователят на „Телерик“.

снимка Анелия Николова

Момчил Василев
от
Endeavor също смята, че
наличието на първата компания еднорог в България
има огромно значение, тъй
като поставя страната ни
на картата на световните инвеститори. „А именно те са основният двигател за глобалния успех на
едно предприемаческо начинание не само заради мащабите на капитала, който могат да предоставят,
Момчил Василев, изпълнителен директор
но и заради опита и ексна „Endeavor България“: Сега е моментът
пертизата, до които те
да се реализира смела и цялостна визия
от страна както на държавата, така
биха могли да дадат доси на частния сектор за ускоряване и
тъп, обяснява Василев.
качествено развитие на средата
Още по-важно за мен е, че
Payhawk и немалкото други компании, които вървят по
техния път, са „продукт“ на една вече добре структурирана и все по-зряла предприемаческа екосистема у нас, която започва да „произвежда“ серийно такъв успех.“
Той допълва, че България е доста скромен пазар, но той
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притежава почти всички черти на повечето други развити такива. „Това прави страната ни подходящо място, където компаниите да тестват и доразвиват своите продукти при сравнително невисока цена за това. При
всички положения, ако вярваш, че имаш конкурентно решение на достатъчно значим проблем, трябва с дързост
и самочувствие да гониш неговата реализация на пазари
със значим мащаб“, обяснява Момчил Василев.
„Ефективността на стартъп екосистемата се измерва
с броя успели еднорози, а не с множеството стартиращи
компании, обяснява Павлин Добрев от Bosch.IO. Усещането е, че 95% не оцеляват. Много не успяват да направят
продукт, а и дори да го направят, не е лесно да намериш
последващо финансиране за скалиране. За мен всеки пример е добър, защото мотивира останалите. Имайки вече
първия еднорог, бих се радвал следващите години да имаме още, а не да остане единствен“, допълва техническият директор в Bosch.IO.
Той споделя, че Bosch, както и много от големите корпорации по света, има венчър фонд. „Говорил съм си с колегите
от Bosch Ventures защо не инвестират в България. И отговорът, че липсва административен капацитет за обработка на малки инвестиции. За инвестиране се търсят
компании, в които може да инвестираш няколко милиона,
а такива в България практически няма“, допълва Добрев.
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ТЪРГОВСКИТЕ ЕКИПИ СТАВАТ
ВСЕ ПО-ВАЖНО ЗВЕНО ЗА
БЪЛГАРСКАТА ИТ ИНДУСТРИЯ
КОМПАНИИТЕ, РАЗРАБОТВАЩИ
СОБСТВЕНИ ПРОДУКТИ, ВОДЯТ
КЛАСАЦИЯТА ПО РЪСТ НА
ПРИХОДИТЕ В ДОКЛАДА STATE OF IT
SALES IN BULGARIA 2021
Иван Гайдаров
Shutterstock
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Информационните технологии са една от малкото индустрии, за които пандемията от COVID-19 се оказа катализатор за развитие, а не препятствие. В глобален мащаб
ИТ индустрията преживя истинска революция по отношение на приходите, давайки решения на редица предизвикателства, поставени пред обществата от епидемичната обстановка.
Българската ИТ индустрия също регистрира една успешна 2021 г. Над 84% от респондентите в изследването на
агенцията по продажби Out2Bound „Състояние на ИТ продажбите в България 2021“ (State of IT sales in Bulgaria 2021),
изготвено в партньорство с Българската стартъп асоциация (BESCO) и Endeavor Bulgaria, докладват за ръст в
приходите си, докато едва 10% съобщават за намаляване или избират отговора „без приходи“. Това важи за поне
80% от представителите на всяка от изследваните подкатегории на ИТ индустрията - аутсорсинг, консултиране,
собствени продукти, ИТ услуги и интеграция, но компаниите, фокусиращи се върху разработването на собствени
продукти, водят класацията с почти 90%.
„От първата работна седмица на 2021 г. всички бяха зажаднели да си наваксат пропуснатото през 2020 г. и затова миналата година беше изключително силна за технологичните компании. Всички подсектори на ИТ бранша
вървят нагоре, но при продуктовите компании растежът
е малко по-голям от при тези, предоставящи услуги. Всички пет категории, които сме изследвали, са постигнали
растеж в приходите си през 2021 г. спрямо 2020 г.“, обясняват от екипа на проучването.
Проучването „Състояние на ИТ продажбите в България“
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се провежда за втора поредна година и е насочено към изследване на моделите, по които българските технологични компании продават, търсят клиенти и таргетират пазари, като основните изводи от него са обособени
в две групи - обща рамка на продажбите в българската ИТ
индустрия и тенденции по отношение на подхода към самите продажби.
СРАВНЕНИЕ НА ПРИХОДИТЕ ЗА 2020 И 2021 Г. (В %)
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ОБЩА РАМКА
Новите клиенти са в основата на завишените приходи за
по-голямата част от компаниите в сектора. 77% посочват
именно тази група като основа на своите приходи, докато съществуващите клиенти носят основната част за
64% от респондентите. Едва 8% от анкетираните съобщават за загуба на клиенти, а 2,3% отчитат спад с 50%
или повече на клиентската си база.
В същото време близо 79% отчитат ръст в броя на новите си клиенти, а 17,6% - с повече от 50%.
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Само 13,3% от анкетираните получават приходите си
изключително от България, като балансът е в посока на
външните пазари. Компаниите, които развиват собствени продукти, държат най-висок дял на изцяло български
приходи, но и те предпочитат чуждите пазари като цяло.
Интеграторите на решения логично са по-ориентирани
към местни клиенти и са единствените, чиято основна
дейност е свързана с българската среда. Разработчиците на софтуер пък са групата, която в най-голяма степен
разчита на външни пазари.
Въпреки добрите резултати през 2021 г. проучването на
Out2Bound сочи, че една трета от компаниите са имали
по-големи очаквания. 32,2% от респондентите казват, че
не са успели да достигнат броя на новите клиенти, които
са планирали в началото на годината. От тях обаче 64%
в крайна сметка са увеличили клиентската си база, а само
14,3% са я свили.

МОДЕЛИ ЗА ПРОДАЖБА
Повече от две трети от участниците в проучването
са увеличили общия брой на служителите си през 2021 г.,
а 39,5% - своите търговски екипи. Тук обаче е важно да се
отбележи, че повече от половината от тях (54,5%) са имали до трима души, отговорни за продажбите и развитието на бизнеса. В най-лошия случай - дори да са наели само
един допълнителен човек, това би довело до потенциални
+33% увеличаване на капацитета за продажби. В същото
време за организации с 4 до 10 търговци - всеки нов нает
би добавил +10% капацитет за продажби.
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71% от респондентите посочват, че разполагат с вътрешен екип по продажбите. В тази сфера най-голямо отстъпление правят екипите от типа „Участия в изложения“ - от 32% през 2020 г. до под 16% от респондентите
през 2021 г. използват подобен модел за продажби. Това на
свой ред прехвърля по-голяма тежест върху вътрешните
търговски звена.
По отношение на каналите за продажба половината от
компаниите се оказва, че използват повече от три такива. Пренасочването на потребителите, LinkedIn и електронната поща са били основни инструменти за продажба за българската ИТ индустрия. Тази тенденция е напълно
в съзвучие с най-добрите практики - според проучване на
SalesLoft, цитирано в доклада, използвайки 3 или повече канала, компаниите увеличават ангажираността на потребителите си със 175%.

Всички подсектори
на ИТ бранша
вървят нагоре, но
при продуктовите
компании растежът
е малко по-голям
от при тези,
предоставящи услуги.
Теофил Шиков,
основател и CEO
на Out2Bound
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За да придобие цялост картината, която разкрива докладът State of IT sales in Bulgariа 2021, Теофил Шиков, основател и CEO на Out2Bound, дава допълнителна дълбочина на
заключенията в доклада:

КАКВИ СА ОСНОВНИТЕ ИЗВОДИ
ОТ ТАЗГОДИШНОТО ИЗСЛЕДВАНЕ?
Открояват се няколко основни момента. На първо място,
продажбите в бранша продължават да растат, като 72%
са увеличили усилията си в посока намиране на нови клиенти. Това е нещо, което засякохме и миналата година и се
затвърждава през тази. Вторият основен извод е, че ЦИ
Европа и Балканите се нареждат до Западна Европа и Великобритания по интерес за навлизане през тази година.
Западна Европа е традиционен лидер, а САЩ също започват да се появяват, заемайки четвърто-пето място за
миналата година. Великобритания е водещ пазар и беше
интересно да видим как ще се развие ситуацията с оглед
на Брекзит, но тя бързо се стабилизира. Интересното
тук е, че когато българска технологична компания продава
във Великобритания, винаги има диверсифицирано портфолио с клиенти и в други държави. Тоест фокусът никога
не е изцяло Великобритания.
Изненадващо е, че Балканите се нареждат в топ 5 на пазарите, като нашите изводи сочат, че за българските технологични компании е все по-примамливо да работят с пазари, близки до нас, от гледна точка на по-близка култура,
разбирателство и идеята, че те имат изключително голяма нужда от дигитални услуги. България се явява добра
локация, която може да ги предостави. Затова и Балканите се появяват сред предпочитаните дестинации.
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КАК ОПИСВАТЕ ВАШИЯ ПОДХОД
ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА НОВИ КЛИЕНТИ
ПРЕЗ 2021 СПРЯМО 2020 Г.?
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Също така ИТ търговската функция става все по-сложна.
Говорим за повече канали, повече инициативи, повече автоматизация. Това нещо се подкрепя и от факта, че апетитът за търговци, които да продават за технологични
компании, става все по-голям и в един момент може да се
превърне в истински глад. Ние от години говорим за една
тенденция - в страната ни започват да се появяват все
повече продуктови компании, които създават интелектуална собственост. Те търсят световни пазари, тъй като
могат да продават навсякъде. Имаше много големи рундове на финансиране в последните месеци, има пари, които
инвестират в прогресивно растящи български компании.
Преходът от аутсорсинг към създаване на българска интелектуална собственост е факт. Има световни брандове и имена, които са се зародили в България, и има все повече, които тепърва излизат. Те обаче трябва да имат кой
да ги продава. Инженерната сила ще продължава да бъде
важна, но също толкова важни ще бъдат и хората, които
маркетират и продават продукта или услугата.
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ОТ КОИ ЧУЖДИ ПАЗАРИ ИМАТЕ
КЛИЕНТИ?
ДЯЛ НА КОМПАНИИТЕ, КОИТО ИМАТ КЛИЕНТИ ОТ:
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Това е тенденция, която се забеляза в САЩ преди няколко години - в един момент е много по-трудно да се намери качествен търговец за технологични компании, отколкото инженер.

ТОВА ОЗНАЧАВА ЛИ, ЧЕ БЪЛГАРИЯ Е
ИТ ЛИДЕР НА БАЛКАНИТЕ, И КОИ СА
ОСНОВНИТЕ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА
ПРЕД БЪЛГАРСКИТЕ КОМПАНИИ В ТОЗИ
РЕД НА МИСЛИ?
Бих казал - абсолютно да. Като, разбира се, имаме една
Сърбия, където нещата се развиват също много успешно.
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Но като страна - членка на ЕС, и начина, по който се развива секторът, България със сигурност ще върви напред.
Като изключим човешкия капитал, българските технологични компании трябва да осъзнаят, че те не се състезават помежду си тук, в България. От гледна точка на маркетинга и продажбите те се конкурират с компании от цял
свят. Затова трябва да бъдат много внимателни при изграждането на бранда и маркетирането му. В това число
кой и как ги продава и представя. Това потвърждава тезата, че секторът се нуждае все повече от качествени търговци - глобалната сцена е огромна, има много потенциал
за растеж и само от нашите компании зависи как точно
ще се маркетират по най-правилния начин.

КАКВИ ЗНАНИЯ ТРЯБВА ДА
ИМА ТОГАВА ЕДИН ТЪРГОВЕЦ В
ТЕХНОЛОГИЧНА КОМПАНИЯ, ЗА ДА И
БЪДЕ МАКСИМАЛНО ПОЛЕЗЕН?
Има три основни групи качества, които трябва да притежава всеки търговец в технологична компания - меки,
твърди умения и такива, критични за ролята. Първите
две групи се изучават от различни източници и академии,
но критичните умения са свързани с конкретния продукт,
който продаваш, и за всяка компания те са специфични.
B2B продажбите са сложни сами по себе си, а когато продаваш софтуер или услуга - нещо, което не може да се докосне в материален вид, а сделката е за стотици хиляди
евро, се изискват специфични и конкретни знания и умения. Трябва да има много добра връзка между това, което
произвеждат инженерите, и хората, които го продават.
Те трябва да го разбират.
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За да може един търговец за технологична компания да
бъде продуктивен, са нужни между три и шест месеца. До
12 месеца този човек започва да възвръща инвестицията, която компанията е направила в него. В същото време повечето търговци остават между три и пет години
в една компания. След като веднъж са започнали да възвръщат инвестицията в себе си и са се доказали, се задържат,
защото има много потенциал в сектора от гледна точка на заплата и възможности, а от това пряко печелят и
компаниите.

КАКВИ СА ОЧАКВАНИЯТА ВИ ЗА
РАЗВИТИЕТО НА ИТ ПАЗАРА У НАС В
БЛИЗКО БЪДЕЩЕ?

74%

72%

ОТ РЕСПОНДЕНТИТЕ

ОТ РЕСПОНДЕНТИТЕ

очакват
приходите
им да се
повишат през
първите шест
месеца на тази
година.

планират
да увеличат
търговските
си активности
с цел да
постигнат
този ръст.

Основните инициативи са свързани с
наемането на повече търговци, изграждането
на партньорски мрежи и инвестиции в онлайн
активности.
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С ОГЛЕД НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ВАШЕТО
ПРОУЧВАНЕ КАКВИ СЪВЕТИ БИХТЕ
ДАЛИ НА КОМПАНИИТЕ В ИТ СЕКТОРА?
Златното правило е, че технологичното развитие и развитието на маркетинговите процеси трябва да вървят
ръка за ръка. Ние сме работили със стотици основатели
на технологични компании и винаги съветът ми е бил да
инвестират и да фокусират време в търговската функция. А ако не могат те самите да наемат хора, които да
изпълняват търговската работа по най-добрия начин. Повечето компании правят бизнес по един определен модел
на референции и добри думи спрямо техните успехи - настоящи клиенти реферират нови клиенти и т.н. Но този
модел има ограничения. За да се преминат те, трябва да
се инвестира в търговска функция, която да доведе следващото ниво на растеж. Има много организации, които
вече са осъзнали това, но секторът е голям и това движение все още в началото си.
КАКВИ ТЪРГОВСКИ КАНАЛИ ИЗПОЛЗВАТЕ В МОМЕНТА?
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МАРКЕТИНГЪТ – НАСТОЯЩЕТО
Е В AI, А БЪДЕЩЕТО?
КАК МАРКЕТИНГЪТ
СЕ ДИГИТАЛИЗИРА
И КОИ СА ТЕХНОЛОГИИТЕ,
БЕЗ КОИТО НЕ МОЖЕ
Майя Бойчева-Манолчева

Shutterstock
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Всички маркетолози вече го знаят - дигиталният маркетинг генерира 50% повече взаимодействия с потребителите от традиционния, при това на фона на значително
по-малко разходи за осъществяването му. Ковид пандемията и преминаването на живота ни онлайн още повече засилиха тази тенденция и прогнозите са разходите за дигитални реклами да достигнат 55,5% (408 млрд. долара)
в глобален мащаб тази година. Това означава, че за първи
път ще имаме двойно по-големи разходи в сравнение с разходите за телевизионна реклама.

ДИГИТАЛИЗАЦИЯТА В ЦИФРИ
142,7 млн. лева е нетният обем на дигиталната реклама в
България през 2020 г. Това показва проучването на AdEx,
извършено от „IAB България“ в партньорство с ИПСОС.
Ръстът спрямо предходната година е 15,3%. От 2014 година насам тенденцията е в постоянно увеличаване на дигиталната реклама, като най-големият годишен ръст е
отчетен пред 2016 година и е в размер на 27%, а най-ниският - през 2018 г. (7%). В очакване сме на числата за 2021
година, но очакванията са големи.
Дигиталната реклама е вече стандарт в маркетинга, който никоя организация, която иска да наложи името си, да
развие бизнеса си или да придобие нови клиенти, не може
да си позволи да пренебрегне. Това е и част от голямата
тенденция към дигитализация на маркетинга и комуникациите въобще.
Социалните медии са водещ канал за разпространение
на съдържание, като малко над 80% от маркетолозите го
използват, сочи проучване HubSpot, направено през 2021
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година. И това е нормално, след като 4,55 млрд. са потребителите на социалните мрежи в световен мащаб и
продължават да нарастват с 1 млн. всеки ден. След социалните медии се нареждат сайтът на организацията и
имейл маркетингът - около 60%. През 2021 година потребителите на имейл в световен мащаб са 4,1 млрд., сочат
данните на HubSpot.
Дигитализацията на маркетинга не обхваща само преминаването на рекламите в онлайн среда. Редица нови технологии и инструменти, като изкуствен интелект, AR/
VR, а вече и метавселената, идват на помощ на маркетолозите, за да подобрят взаимодействието с клиентите
си и да разширят обсега си на действие.

ТЕХНОЛОГИИ НА ПОМОЩ
„Преди 15 години технологиите подпомагаха маркетинга, но днес маркетингът не може без тях“,
коментира Горица Белогушева, продуктов мениджър
на Karieri.bg. Комуникираме
чрез мобилни приложения и
социални мрежи. Продаваме
и купуваме онлайн всичко.
Произвеждаме дигитални
продукти, които маркетираме дигитално. Живеем
все по-технологично - работа, учене, игри, срещи,
култура, всичко се случва

Горица Белогушева, продуктов мениджър
на Karieri.bg
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във виртуалната среда също толкова, колкото и в реалната. Даже някои дейности сме пренесли почти напълно
виртуално. „Маркетингът търси хората и затова се променя заедно с нас и с начина ни на живот“, смята още тя.
Според Жюстин Томс,
предприемач с дългогодишен опит в сферата на дигиталния маркетинг и преподавател в Нов български
университет и „СофтУни“,
технологиите също значително са променили маркетинга - много процеси са
автоматизирани, по-прецизно е таргетирането,
и е предизвикателство да
се намират креативни решения, които работят в
тази нова среда.

Жюстин Томс, предприемач с
дългогодишен опит в сферата на
дигиталния маркетинг и преподавател в
Нов български университет и „СофтУни“

„Маркетингът все догонва
технологиите, но вече започва по-бързо да ги стига“, обяснява Горица Белогушева. Според нея има три групи технологии, които намират
приложения в маркетинга. В първата група влизат технологиите, които не са съвсем нови, но за които е било
нужно малко повече време, за да разберат експертите как
точно да ги ползват в маркетинга. „За някои вече, изглежда, успяваме - ретаргетинг и програматик рекламата,
автоматизации на маркетинг процесите и дейностите,
видео, геолокация, чатове и чатботове, всякакви мобилни интеракции и т.н.“, разказва още тя.
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Според проучването на HubSpot 76% от допитаните компании използват автоматизация, а 26% от тези, които
не използват, смятат да го направят през 2021 г. 58% от
маркетолозите залагат на автоматизацията за управление на задачите, 42% - на съдържанието, и при 31% процесът намира приложение при чатботовете.
Чатботовете станаха популярни главно в сектори с продажби в реално време като онлайн магазини. С времето
тяхното използване се разшири и вече се използват от
различни бизнес сегменти. През 2021 година 47% от маркетолозите заявяват, че са използвали ботове в маркетинг дейността.
Втората група технологии са все още скъпи и рядко маркетолозите имат възможност да си поиграят с тях на
практика. Тук влизат роботи, добавената реалност, виртуалната реалност, изкуственият интелект и големите
данни. „Можем да очакваме обаче да станат по-достъпни и скоро да навлязат по-широко в маркетинга“, коментира Белогушева.
Според анализаторите потреблението на изкуствен интелект сериозно нараства и технологията вече е във
всеки инструмент, който се използва от специалистите. Изкуственият интелект се превръща в основен инструмент за конверсии и оптимизация, а използването
му от маркетинг експертите е нараснало със 190% от
2018 до 2020 година.
AR or VR също навлизат в стратегиите на маркетолозите. През 2021 година 35% от тях са използвали технологиите в своите стратегии, като 42% от тях възна136

меряват да увеличат инвестициите в тази област през
2022 година.
Третата група са тези технологии, които „вече завладяват въображението на маркетолозите и се виждат първи опити за приложението им - например IoT, NFT и блокчейн“.

РОЛЯТА НА МАРКЕТИНГ ЕКСПЕРТА
Според Жюстин Томс технологиите променят ролята на
маркетинг експерта. „От него се изисква като минимум
да ги познава, а като цяло - умело да работи с тях и да
намира все по-креативни решения“, обяснява тя.
Горица Белогушева смята, че същността на ролята му не
се променя, а се променят детайлите и инструментите,
което пък „предизвиква маркетинг експертите да учат
постоянно, да учат бързо, да опознават все в по-голяма
дълбочина технологиите, за да могат да ги използват
за целите си, преди същото да направи конкуренцията“.

КАКВО ОЩЕ ДА ОЧАКВАМЕ?
„Facebook отдавна не е панацеята, която беше, и дигиталният маркетинг ще търси все по-добре да диверсифицира портфолиото си от активности в различните
социални мрежи. Включително и в метавселените“, обяснява Горица Белогушева.
В същото време компаниите и техните продукти и услуги вече се опитват да върнат данните за клиентите
си обратно при себе си. Те ще развиват собствени ау137

дитории и канали, за да намалят, доколкото е възможно,
зависимостта си от технологичните гиганти Google и
Facebook. „Представете си, ако сте почтен, средно голям бизнес в Русия и държавата ви е отрязала Facebook
и Instagram заради войната - как ще стигнете до клиентите си, ако нямате собствена база данни и собствени
канали на комуникация“, коментира тя.
Жюстин Томс е категорична, че ни очаква още по-голяма
автоматизация. „Тя не отменя човешкия фактор, но дава
нови предизвикателства пред нас, маркетолозите“, коментира тя.

MEDIACONNECTION.BG
Проектът Mediaconnection.bg дава възможност на компаниите да достигнат до аудитории на стотици различни медии, да планират сами рекламните си кампании по цена, демографски, географски и поведенчески
характеристики. Платформата обхваща целия процес
на медия планиране и купуване, като компанията може
да избира между: 53 телевизионни канала, 140 сайта, 28
радиопрограми, 44 вестника, 42 списания, Google (вкл.
YouTube) и Facebook (вкл. Instagram). Планираната кампания може директно да бъде заявена в медиите. До момента чрез платформата са изготвени над 1600 медия
плана от различни бизнес сектори.
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Докладът е изготвен за проекта Digitalk&A1 Awards
от редакторите на Digitalk.
Digitalk е платформа за технологии и бизнес.
Нейната функция е да информира и свързва
хората, които работят в сферата на
информационните технологии или искат
да трансформират бизнеса си чрез тях.
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