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За нас 

Мултификс ЕООД е 17 годишна фирма, специализирана в 

компютърната поддръжка на български малки и средни фирми в 

гр. София. С течение на годините, нашите специалисти 

разработиха системата “Thin client” – оптимизирана RDP система, 

която елиминира нуждата от компютър на всяко работно място и 

всички разходи и проблеми по него. 



Системата “Thin client” 

Представлява заместване на настолните компютри на работните 

места с устройства, които правят връзка между един 

централизиран сървър и монитор, клавиатура, мишка на всяко 

работно място. 

 



Колко ще спестите? 

„Thin client” елиминира нуждата от настолни компютри на всяко 

работно място и всички разходи по тях. 

 

„Thin client” е модерна и рационална опция, благодарение на която 

можете да спестите до 5-цифрена сума от Вашия годишен бюджет. 

 



С “Thin client” оптимизирате: 

• Разходите за закупуването на отделни компютри за всяко 
работно място; 

• Разходите за закупуването на лицензиран софтуер за 
компютър на всяко работно място; 

• Разходите за електроенергия – това е един сигурен, 
ежемесечно натрупващ се разход. Неговото оптимизиране 
е чудесен начин за увеличаване на печалбата; 

• Сигурността на информацията; 

• Пространство в офиса. 



Колко струва „Thin client” 

Мултификс предлага инсталиране на оптимизираната система „Thin 

client” БЕЗПЛАТНО срещу подписване на двугодишен договор за 

компютърна поддръжка. 

 

Условия за инсталиране на система “Thin client”: 

1. Закупуване на необходимия хардуер (ако клиентът няма наличен); 

2. Инсталиране и настройки – безплатно; 

3. Подписване на двугодишен договор за компютърна поддръжка. 



С какво друго се занимаваме 

• Продажба и поддръжка на лаптопи, компютри и таблети 

• Сглобяване на компютърни конфигурации по индивидуални 
параметри на клиента 

• Компютърен сервиз 

• Абонаментна компютърна поддръжка на фирми 

• Продажба на периферни устройства и аксесоари 

• Изграждане и поддръжка на сървъри 

• Изграждане и поддръжка на видеонаблюдение 

• Безплатна консултация 

 

Мултификс е директен вносител на Леново. 

 



Нашият магазин 



Контакти 

Ростислав Русев 

Мениджър 

+359 889 616 153 

rusev@multifix.bg 

www.multifix.bg  

www.laptopidea.com 
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