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КАКВО Е ECOMPANY.PRO?
eCompany.pro – една възможност, която Ви дава много повече при управлението на процесите по 
обучение и развитие във Вашата организация.

eCompany.pro е продукт на Moby2, като ние инвестираме непрестанно в своите клиенти. Нашата цел 
е да създаваме стабилни партньорства с организациите и възприемаме работата ни като дълготраен 
процес, в който Moby2 се ангажира:

1. При заявка на реален интерес от страна на организацията създаваме работещ на 98% акаунт за 
тестване и употреба от страна на клиента, до момента на вземане на решение за покупка.

2. Приложените и развити иновации през годините върху продуктa не влияят върху крайната цена 
за потребителят.

3. Съхранение на създаденият акаунт. В ситуация на прекъсване на взаимоотношенията с 
организацията, Moby2 се ангажира да съхрани информацията от създаденият акаунт и да я  
предаде на организацията за независимо ползване.

ЗАЩО КОРПОРАТИВЕН АКАУНТ В ECOMPANY.PRO?
Корпоративния акаунт в eCompany.pro предлага богати функционалности в областта на обучение и 
развитие. Към традиционните функционалности за електронни обучения, тестове, анкети, учебни 
ресурси, са добавени допълнителни, които увеличават ефекта на развитие. Това са:

 � Корпоративно wiki с възможност за създаване на важни информативни статии и са удобни за 
бързи справки. 

 � Виртуална класна стая, удобна за провеждане на дистанционни обучения и съвещания. Сесията 
може да бъде записана и достъпена допълнително. 

 � Въвеждане на компетентностен модел свързан с процесите на обучение и развитие. 

 � Възможност за генериране на 360 градусова обратна връзка.

 �Щателни статистики, съобразени с организационната структура и мениджмънт на всички 
обучения в организацията, включително и тези проведени лице в лице. 

 � Възможност за използване на предварително изготвени шаблони за провеждане на електронно 
обучение, обучение лице в лице и blended learning.

 � Автоматизация на основните процеси за обучение и развитие – създаване на акаунти, включване, 
график.

Корпоративния акаунт на eCompany.pro Ви предлага лек и привлекателен дизайн на интерфейса, 
който е специално оптимизиран и за мобилни устройства.

КАК СЪЗДАВАМЕ ЕФЕКТНИ/ДОБРЕ ИЗГЛЕЖДАЩИ ЕЛЕКТРОННИ 
ОБУЧЕНИЯ И ТЕСТОВЕ ДОСТЪПНИ ПО ВСИЧКИ КАНАЛИ (ISPRING)?

iSpring Suite е награден софтуерен продукт (Gold Brandon Hall Award for Best Advance in Content 
Authoring Technology) свързан с Power Point за създаване на електронни обучения и тестове. Най-
характерното за него е лесното и бързо използване, което не изисква специални програмни умения. 
Създадените продукти с iSpring са ефектни и добре изглеждащи, предразполага аудиторията за 
максимална интерактивност на съдържанието. Чрез създадените приложения за мобилни устройства, 
те са достъпни за всички канали. Moby2 е дистрибуционен партньор (reseller) на iSpring Solutions Inc. 
и предоставя по-добри финансови условия, електронно обучение и квалификация.

http://www.moby2.com/
http://moby2.com/
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КАК ЗА 1 ЛВ. НА МЕСЕЦ НА ЧОВЕК МОЖЕ ДА ОБУЧАВАМЕ И РАЗВИВАМЕ 
СВОИТЕ СЛУЖИТЕЛИ?

Нашата политика на ценообразуване цели да бъде прозрачна. Каквито и промени на усъвършенстване 
да настъпват в системата, няма да касаят ценовата политика. Инвестицията, която правите в закупване 
на акаунт в системата, всяка година ще получавате повече.

Пакет 100 потребители - Акаунтът включва до 10 GB общо дисково пространство, 200 MB 
максимален размер на учебна единица (SCORM, видео файлове и др.), 10 Mbit/сек. обща скорост 
на поточно видео в реално време и до 1 виртуална класна стая.

 � 1 300 лв. без ДДС /1 560 лв. с ДДС

Пакет 250 потребители - Акаунтът включва до 20 GB общо дисково пространство, 200 MB 
максимален размер на учебна единица (SCORM, видео файлове и др.), 20 Mbit/сек. обща скорост 
на поточно видео в реално време и до 2 виртуални класни стаи.

 � 3 000 лв. без ДДС /3 600 лв. с ДДС

Пакет 500 потребители - Акаунтът включва до 30 GB общо дисково пространство, 200 MB 
максимален размер на учебна единица (SCORM, видео файлове и др.), 30 Mbit/сек. обща скорост 
на поточно видео в реално време и до 5 виртуални класни стаи.

 � 6 000 лв. без ДДС / 7 200 лв. с ДДС

Пакет 750 потребители - Акаунтът включва до 50 GB общо дисково пространство, 200 MB 
максимален размер на учебна единица (SCORM, видео файлове и др.), 50 Mbit/сек. обща скорост 
на поточно видео в реално време и до 7 виртуални класни стаи.

 � 9 000 лв. без ДДС / 10 800 лв. с ДДС

Пакет 1000 потребители - Акаунтът включва до 100 GB общо дисково пространство, 200 MB 
максимален размер на учебна единица (SCORM, видео файлове и др.), 70 Mbit/сек. обща скорост 
на поточно видео в реално време и до 10 виртуални класни стаи.

 � 12 000 лв. без ДДС / 14 400 лв. с ДДС

Пакет над 1000 потребители 

 � по договаряне.

Независимо, кой от пакетите ще предпочетете, Moby2  ще подходи индивидуално към вашите 
нужди. Като допълнение към акаунта предлагаме провеждането на лице в лице обучение за работа 
в системата и за генериране на обучения. Стойността на обученията са:

Еднодневно обучение на до 6-ма души за администриране на системата – 1 000 лв. без ДДС/ 1 200 
лв. с ДДС.

Еднодневно обучение на до 6-ма души за генериране на обучения - 1 000 лв. без ДДС/ 1 200 лв. с ДДС.

КЛИЕНТИ НА MOBY2, КОИТО СЕ ДОВЕРИХА НА ECOMPANY.PRO:  
Duropak Trakia AD, Фондация „За нашите деца“, Groupama Zastrahovane/ Zhivotozastrahovane, Sol-
vay Sodi AD.

http://www.moby2.com/


За контакт: 

Моби2 ЕООД, 
жк. Иван Вазов, 
ул. Бурел 66-68,

София 1408

Телефони: 
+359 2 4912353,
+359 2 4912354
+359 2 4912355; 

Факс: +359 2 4913322; 
   Имейл: office@moby2.com 

Сайт: www.moby2.com

За информация и договаряне, моля, свържете се с нас на посочените координати. 
Можете да научите повече за проекта на сайта www.eCompany.pro 
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