
Innovatieve oplossingen
voor uw bedrijfsgroei



Waardevolle 
know-how 
U kan altijd rekenen op 

www.isystems-group.com

Wij breiden onze activiteiten verticaal uit 
en bereiken duurzame groei als wereld-
leider van "Microsoft Dynamics".

Met ervaring en passie creëren wij 
toegevoegde waarde en winst voor onze 
partners door middel van hoogwaardige, 
hoogtechnologische industriële oplossingen.
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Deskundigheid



Betrouwbare en 
vertrouwde
zakenpartner

Intelligent Systems is volledig gericht op de 
bedrijfsoplossingen vanuit het Microsoft 
Dynamics-platform. Wij bedienen meer dan 
500 klanten in verschillende bedrijfstakken in 
meer dan 55 landen wereldwijd. Wij werken 
nauw samen met toonaangevende organisaties 
en ondernemingen over de hele wereld om 
premium producten en diensten aan onze 
klanten te leveren.
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De onderneming werd 
opgericht in Sofia, Bulgarije

Gold partner van Microsoft ISO 9001:2008 certificaat
voor kwaliteitsbeheersysteem

Kantoren in Varna,
Bulgarije

Projecten in 6
nieuwe markten

Kantoren in 
Boekarest, Roemenië 

en Brussel, België 

15e verjaardag van 
Intelligent Systems

De meest dynamische 
IT-onderneming

Meest succesvolle
Dynamics-partner in Bulgarije

Kantoor in Istanbul, 
Turkije

Het bereikte doel -
150 klanten

ISO 27001 certificaat voor
beheersystemen informatiebeveiliging

Kantoor in Tirana, 
Albanië

Platinum partner voor LS Retail

2014

2021
500+ klanten

in meer dan 55+ landen  



We zijn een team van ambitieuze en 
gemotiveerde professionals die hun vakkennis 
en persoonlijke energie richten op het succes 
van elk project. Wij verbeteren voortdurend 
onze vaardigheden en investeren aanzienlijke 
middelen in opleiding en training om enkel 
eersteklas service aan onze klanten te kunnen 
bieden. We doen al het mogelijke om onze 
doelen te bereiken. 
Als u ervoor kiest om met Intelligent Systems 
samen te werken als uw zakenpartner,
betekent dit dat u een schat aan ervaring 
en bewezen professionalisme in uw organisatie 
binnenbrengt.

Professionalisme 
op het hoogste niveau



Vervoer 
en logistiek

Intelligent Systems biedt professionele 
diensten aan in verschillende sectoren: 
kleinhandel, groothandel, verwerkende 
industrie, automobielindustrie, transport 
en logistiek, pharma en de bouwsector.

Op elk gebied hebben wij uitgebreide 
ervaring en waardevolle know-how 
opgebouwd die wij als onze eigen 
intellectuele eigendom hebben ontwikkeld. 
Dankzij onze uitgebreide ervaring en 
bewezen kennis van de bedrijfsprocessen in 
uw bedrijfstak kunnen wij u helpen uw 
activiteiten te optimaliseren en wereldwijde 
best practices te implementeren om een 
optimale productiviteit, efficiëntie en
concurrentiekracht te bereiken.

Uitgebreide expertise 
in de sector

Kleinhandel

www.isystems-group.com

Groothandel 
en distributie

Productie

Kleinhandel 
automobielsector



Microsoft Dynamics 365 Business Central: 
een uitgebreide oplossing voor 
bedrijfsbeheer waarmee u uw financiën 
kunt beheren, uw toeleveringsketen kunt 
automatiseren, effectief projectbeheer 
kunt leveren en de activiteiten in uw kleine 
en middelgrote onderneming kunt 
stroomlijnen.

Het Microsoft Dynamics 365-platform combineert de kracht van de 
traditionele Microsoft-systemen voor resourceplanning en 
klantenrelatiebeheer in een innovatief platform om uw bedrijfsvoering 
te stroomlijnen en de klantenservice naar een heel nieuw niveau te 
brengen. Het Dynamics 365-platform is een flexibele tool waarmee u 
uw organisatie kunt transformeren door gebruik te maken van de 
kracht van artificiële intelligentie, mixed reality, cloud en ingebouwde 
analytics.

Microsoft Dynamics 365
Een nieuwe formule voor 
een efficiënt bedrijfsbeheer

Microsoft Dynamics 365: 
een suite van volledig geïntegreerde 
bedrijfsapplicaties om uitzonderlijke 
bedrijfsresultaten te leveren.
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Efficiënte logistiek en transport 
in uw organisatie

Dynamics Trans is een verticale oplossing voor 
ondernemingen in de transport-, logistieke en 
expeditiesector. De applicatie biedt een uitgebreid 
overzicht van alle zakelijke transacties, orders en 
facturatie om u te helpen bij het bedrijfsbeheer en 
de strategische bedrijfsplanning.

Autoverkoop met één app

DealerBox is een flexibele app gericht op de 
kleinhandel in de automobielsector. De applicatie 
bevat uitgebreide functies, waaronder dealer- en 
importeursbeheer, wagenparkbeheer, verhuur, 
CRM-systeem (Customer Relationship Management) 
en interactieve bedrijfsrapporten en -analyses.

www.dynamicstrans.com www.dealerbox.net

www.isystems-group.com

Bedrijfsapplicaties
om aan uw unieke 
bedrijfsbehoeften te voldoen



Geïnformeerde oplossingen voor blijvend
bedrijfssucces

De Business Intelligence (BI)-toepassing is een 
krachtig instrument dat de bedrijfsgegevens 
extraheert, optimaliseert, analyseert en presenteert. 
De BI-applicatie helpt het managementteam 
diepgaande inzichten te verkrijgen in het bedrijf en 
verschillende belangrijke prestatie-indicatoren te 
volgen. BI biedt mogelijkheden om snel en eenvoudig 
dynamische rapporten en analyses te maken om de 
besluitvorming in real-time te optimaliseren.

Oplossing voor online B2C- en B2B-handel 

Onze e-commerce oplossing is volledig geïntegreerd met 
Microsoft Dynamics om een probleemloos verkoopproces 
en geïntegreerde oplossingen voor uw klanten te bieden. 
U kunt profiteren van de naadloze integratie en de rijke 
functionaliteiten van een robuust eCommerce platform.

Mogelijkheid om overal te werken

Dynamics Mobile is een geïntegreerde mobiele app die 
toegang biedt tot uw bedrijfssystemen via elk mobiel 
apparaat - overal en altijd. De app werkt met de 
populairste besturingssystemen (iOS, Android, Windows, 
Web enz. -gebaseerde apps) en past de hoogste 
standaarden voor gegevensbeveiliging toe.

www.dynamicsmobile.com www.isystems-group.com

www.isystems-group.com
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Uitgebreide 
zakelijke diensten

Business 
software projecten

Lokalisatie

Internationale 
distributie

Onderhoud Diensten in 
digitale marketing

UpgradeClouddiensten

Opleiding



Onze klanten

Industrie automobile

Vente au détail

Production

Transport

Service professionnel



Tel.: +32 473 350 057

benelux@isystems-group.com

Da Vincilaan 1, 

1930 Zaventem 

België

Kantoor Brussel 

www.isystems-group.com

België

Andere kantoren
Boekarest, Roemenië

Istanbul, Turkije

Tirana, Albanië

Sofia, Bulgarije

Varna, Bulgarije

U mag op ons rekenen om 

uw bedrijf te laten groeien!


