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 MINDTECK PROFILE 

The Mindteck Business Model is an investment project within the overall policy of the state 

and of the targets of economical and social development and of in particular: 

 Transfer of modern technology. 

 Training of the Bulgarian technical nationals. 

 Variation of income resources. 

 Contribute to the development of the national products so as help in its entry into the 

international markets. 

 Realization of a locale development. 

MINDTECK LTD.  IS A MINDWARE FACTORY 

So it is very important to point this concept, if the result of analysis of this document should 

be to understand to which domain (services, industry,…) “Project Mindteck Ltd.” belong.  

According to the Chambers English Dictionary, the meaning of factory is "a place where 

goods are manufactured". 

The same dictionary defines manufacture as "to make originally by hand, now usu. by 

machinery and on a large scale; to produce unintelligently in quantity". 

The key for software factory will have all these characteristics of  factory and may be few 

more. In essence we are defining the mindware factory with the following characteristics: 

 Object Oriented 

 More dependence on Process and Tools 

 Less dependence on Human factor 

 Repeatable process 

 Predictable results 

 Predictable reliability 

 Large scale output 

Object oriented means that each department or division in a factory performs as an object 

where there is a defined output for a defined input. 

The other departments who consume the output of other departments, they need not know 

how the other departments function, what is the technical process to deliver the output. 

If we recognize the fact that software development is engineering and not a piece of art, we 

accept the fact that there has to be a process behind the engineering practices. 

In a factory we need to depend on the process which will be improving from time to time. 
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To increase productivity and efficiency, we depend on more and more sophisticated and 

advanced tools. 

In some Japanese factory, within one hour the complete production line can be changed.  

They use  the same skill and some different tools to manufacture  a different product. 

In a factory, we  need to reduce the dependency on human factors and human emotions. 

The process which Mindteck Ltd. shall adopt in the factory should be repeatable. If there is a 

failure, it should be repeatable. If there is a success, it should be repeatable as well.  

To learn from failure and change process to ensure higher success rate. 

In an engineering and factory process, it is necessary to be able to predict the results and 

output with higher level of confidence. 

The reliability of goods manufactured in a factory will have a predictable reliability. 

Above all, in a factory the productive will be much higher compared to a manual 

craftsmanship. 

This is why this document will describe Mindteck Ltd. as a multidimensional company, in 

condition to modify in short time software production modules or to add several modules to 

afford a relevant workload, without any problem.  

MINDTECK LTD.  PROFILE AND OBJECTIVES 

The business paradigm of Mindteck Ltd. will be to provide solutions from a local 

perspective, while maintaining the global company philosophy of quality and technical   

excellence. 

The main objective of Mindteck Ltd. is to meticulously assess the requirement   of our 

customer and provide a total and comprehensive solution in business and technical 

perspective in a timely manner. 

Right from its inception, Mindteck Ltd. will grown at a phenomenal pace which will be 

reflected in a rapid expansion in the European market.  

This growth will be due to building of long term business relations with clients and a reward 

of total commitment to quality and customer satisfaction. 

Mindteck Ltd. professional will have a rich experience in a wide variety of business segments 

and technical environment & will be well equipped to provide a total solution, both from a 

business and technical perspective. With a company philosophy ‘Enrichment of Mindteck 

Ltd.’ we are constantly striving to excel in the quality, relevance and responsiveness of the 

services we offer, through the creation of a ‘Learning Organization’. 
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At Mindteck Ltd. our concept of the “Learning Organization” is based on systems thinking. 

This concept is interwoven with ‘Total Quality’. 

As we are on a perpetual learning mode we strive to continuously work towards 

improvement and exceeding the expectations of the client. 

At Mindteck Ltd., therefore, learning and delivery of quality will be synonymous because our 

system demands perpetual improvement. 

Thus every member of the organization will go through the process of validating his or her 

knowledge, skills and behaviour, and periodically will commits to work on self-improvement 

plans. 

We will call it the “Improvement Center”. 

Mindteck Ltd. will consist of dedicated technology divisions each specializing in a chosen  

technology domain. Domains like Client/Server, IEF, Porting and Migration, Systems 

Software, Communications etc. 

These divisions will be functionally independent and sometimes even geographically apart. 

However, depending on the business requirement, skills and resources from multiple 

domains will be brought together to deliver the best solution. 

MINDTECK LTD. BUSINESS MODELS 

Mindteck Ltd. will offer several business models. 

Each of these models will have its own special advantages, and the model best suited for 

client requirements can be derived once the nature of the proposed co-operation will be 

defined. 

These models will be then mapped onto the chosen technology domain to deliver the 

optimum results to our customer. 

Mindteck Ltd. will offer quality & cost-effective professional software development & 

consultancy services in the most contemporary technology areas. 

DEDICATED SOFTWARE LABS  

Mindteck Ltd. will have the resource base to set up exclusive software development labs for 

its clients. 

Mindteck Ltd. will provides all the necessary infrastructure, communication facilities, 

manpower skills, hardware and software   environments for the lab. 

In return the client will just gives a business commitment. 
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The lab will effectively become a virtual extension of the clients’ own resources. 

In mission critical and time bound projects Mindteck Ltd. will set up a virtual lab on-site 

which will become the front end of the actual lab at Mindteck Ltd.. 

SOFTWARE MAINTENANCE 

Mindteck Ltd. will set up an exclusive division specializing in maintenance of software 

applications which can be exclusively off-shore or on-site or a combination of both. 

These professional will not be only trained on the methodology of application maintenance 

but they also specialize in specific business areas. 

Given the nature of application and operating environment, Mindteck Ltd. will choose the 

most effective team to undertake the maintenance. 

TURNKEY PROJECTS 

Mindteck Ltd. will offer total turnkey solutions to customers and services in any or all of the 

following: 

 Systems Analysis 

 Systems Design 

 Software Development 

 Testing 

 Implementation 

 User Training 

Mindteck Ltd. will have a proven project management system which results in not only 

software of a high quality but also ensures adherence to schedules. 

Typically for off-shore projects the analysis, preliminary design and prototyping is done at-

site. The detail design, development and unit testing which comprises the bulk of the 

project is done off-shore. The final integrated testing and implementation is done again on-

site. 

PRODUCT DEVELOPMENT 

Mindteck Ltd. will spend significant resources for developing its own software products and 

also customized products according to customer requirements. 

These products could cover business applications as well as systems software. 

Mindteck Ltd. will also undertake maintenance of the products developed. 
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ON-SITE CONSULTANCY 

Mindteck Ltd. will have a division which will provide manpower assistance and  consultancy 

to its clients on a Time & Material basis. 

 Depending on the client’s technical and business application requirement Mindteck Ltd. will 

choose the right personnel from the vast resource pool available. 

The above services will be offered in key technology & development areas, some of which 

are mentioned below: 

 Client/Server architecture based application development 

 CASE Tools 

 RDBMS 

 SAP 

 Oracle Financials 

 Object oriented programming 

 Quality consulting 

 Groupware applications 

 Legacy systems re-engineering & maintenance 

 OLTP 

 Communication & network consultancy 

 Information Engineering Facility (IEF) Services 

 Systems software porting & migration 

 Compilers & developmental platforms 

 Operating Systems and OS Internals 

 Firmware & BIOS 

 Graphics 

BUSINESS ALLIANCES 

Mindteck Ltd. will be engaged in the business of systems integration, application 

development, applications management and Software services. 

Mindteck Ltd. will have also significant resources at its disposal  in the form of trained 

workers, facilities, equipment and infrastructure in order to carry out such business 

successfully. 

So whereas a Bulgarian primary/leader company, involved in the Business Intelligence and 

Information Technology Market, but without in-house resources to develop software 

projects, because of their diverse capabilities, both Mindteck Ltd. and the other party could 

determine that they would benefit from an alliance arrangement between their respective 

organizations, in order to achieve optimum performance, cost and delivery for the 

opportunities described below, and to therefore enter into an Alliance Agreement. 
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This Agreement formula has been successfully introduced in several countries by Mindteck, 

signed with: 

 IBM 

 FINSIEL 

 UNISYS EUROPE 

 INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI SPA 

 TELECOM ITALIA 

Mindteck Ltd. has already start to negotiate and signed several Alliance Agreement, to 

cooperate with primary companies on the need of Bulgarian, Balkanic, Russia and former 

Soviet Union area market. 

MINDTECK EMEA HEAD QUARTERS 

Mindteck EMEA (EUROPE MIDDLE EAST AFRICA) Head Quarters are the state of the art for the 

provision of IT services and professional training. 

Optical fibers internet access, powerful servers with 

webcasting, clouding, housing and homing services. 

Well placed in an area of easy access with classrooms 

from 15 to 50 seats, parking and restaurant. 

No compromises in the name of quality and efficiency.  

MINDTECK LTD. PRODUCTS  

Mindteck Ltd. has the full ownership of specific software products, developed in years of 

experience on the field, ready to afford vertical markets. 

In the following pages it is possible to read a brief presentation about Mindteck software 

products, with the corresponding website where you get news about their features and 

functionalities. 

All the products and their applications have a strong value in the field  National Security 

and Civil Protection. 
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MEDINET 

Medinet is a comprehensive Healthcare Information System Software developed by 

Mindteck Ltd. to address the needs of the Healthcare Industry. It comprises of most of the 

clinical functions required by any Healthcare Institution, with supporting administrative 

functions. 

Medinet has the capability to interface with any billing or accounting function whether 

provided by another vendor or developed as a customization effort during the 

implementation of the software. 

Medinet is not a shrink-wrapped software that may be installed off the shelf, rather it 

requires a careful and planned implementation, preferably in phases, taking into account 

the work-flow changes that needs to be indoctrinated in the users of the software.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mindteck.eu/medinet 
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NEURA 

Neura is an integrated product for data-warehousing and Executive Information System (EIS) 

oriented to Business Intelligence, and runs on Windows Server, Windows 7 and Unix. 

Neura has a flexible and robust technology to define mapping rules   between application 

tables in heterogeneous databases and the data warehouse, and to extract it periodically. 

With a very simple menu-driven user interface, a multi-dimensional model can be 

constructed on the datawarehouse in an RDBMS. 

The Neura DeskTop has dynamic exception monitoring, charts, time-series analysis, 

regression and report generation. A unique feature is the automatic selection of the 

statistical model and interpretation of results. 

 

 

http://www.mindteck.eu/neura 
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DATASCAN 

DataScan is a document management system for storing, indexing and retrieving 16 billion 

of scanned documents over a LAN. It supports HP Scanners and most TWAIN compatible 

scanners. It can work with any OCR software to index text in the documents, for search. 

 

http://www.mindteck.eu/datascan 
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MINDTECK LTD. REPRESENTS 

Mindteck also represents worldwide leaders in manufacturing special devices based on 

exclusive patents. 

HEDD1 :: HANDHELD EXPLOSIVES-DETECTION DEVICE 

Mindteck Ltd. represents worldwide TASC Ltd. the manufacture of HEDD®1, a unique 

handheld explosive detection device. 

HEDD®1 is setting new standards in handheld explosive 

detection based on its unique patented Magneto-

Electrostatic Detection (MED) method. 

HEDD®1 forms a modulated Magnetic Field (MMF) that 

allows detection of all types of commercial and military 

explosives (TNT, Dynamite, Ammonite & Diesel, PETN, 

RDX, Gunpowder, Semtex, C4 etc.) including liquid 

explosives (TATP etc.) behind and through all types of 

barriers (including concrete, steel etc.). 

With HEDD®1 the detection of explosives is applicable 

from average distances between 2-100 meters 

(depending on type and quantity of the explosive) even 

when the explosives are hidden in buildings or in vehicles, behind barriers like concrete 

walls and metal barriers. Unlike other devices that work with reference cards, HEDD®1 can 

detect explosives in one search round only, saving time and resources. HEDD®1 is 

immediately ready for use and does not require extensive set-up. 

FABRIC GUARD 

Circular knitted fabric "guard" with internal metal fiber for protection against 

electromagnetic fields. 

The main problem with the electromagnetic fields 

comes from induced electromagnetic currents causing 

high frequency ion absorption in body tissues. 

The biological effect of electromagnetic radiation is 

primarily functional changes of the central nervous 

system and sensory receptors. 

There are two possible ways to protect from the 

harmful influence of the electromagnetic fields. The 
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first approach involves screening, where possible, of the radiating appliances. The second 

approach relies on development of special protection suits for the maintenance personnel 

working close to radiating equipment. 

Such a protection fabric will allow very good wear ability and workability of the suit, 

characterised by softness and elasticity, which comes from the chosen loop-structure 

(perpendicularly woven). 

This technology ensures freedom of movement, without restricting the respective body 

parts, which could hamper blood circulation and obstruct a persons productivity. 

All these particularities are approbated and assessed organoleptic in Bulgaria. 

PRODUCTS ADDITIONAL INFORMATION 

More information about our products are available in our web: 

http://security.mindteck.eu/index.php/products 
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MINDTECK LTD. SERVICES  

Mindteck and its partnerships can provide World Wide state of the art protection with 

extensive experience in preparing companies and Governmental Agencies to respond 

efficiently to security failures and emergency incidents.  

Mindteck applies sound managerial techniques designed to cope with a crisis situation, 

while simultaneously accomplishing organizational goals. 

Mindteck Analysts provide consultancy services for Risk Analysis, Security Consulting, Alarm 

Response, Loss Prevention, Business Continuity, Project Finance Consulting and Training. 

MINDTECK SYNERGIES 

UNIVERSITY OF ROME “LA SAPIENZA” 

Mindteck Ltd. Is the sole Bulgarian Company participating to JobSoul Project. 

The Jobsoul web portal provides services and promotes initiatives on students and 

graduates job placement and training activities. 

The portal provides a meeting between the demand for employment and internship 

opportunities posted by the companies registered and the applications made by students 

and graduates who publish their Curricula Vitae on the website. 

To use the different service of Jobsoul website,  companies apply for participating to the 

University Board of Directors. After evaluation nd acceptance a personal area will be 

activated, from which companies can: 

 Propose job opportunities aimed at students and graduates. The company will 

receive applications of the users registered in the website, and will do autonomously 

the recruitment of the candidates; 

 Receive speculative applications from users even though at that time the company 

has not posted opportunities; 

 Search curricula through specific criteria. In this case, the curriculum will be 

displayed without the users' sensitive data. Only when users give their express 

permission, following the request by the company, such information will be 

displayed by the company; 

 Request a framework agreement with Sapienza University of Rome and Rome Tre 

University, in order to  activate internships for student and graduates. 
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TRITECH INTERNATIONAL INC. 

TRITECH International (TI) is a specialized security firm offering a unique menu of products 

and services. TI is a leader within the industry because of our unwavering commitment to 

the client. TI staff has been trained at the highest levels within the Government, Military 

and Private Sector.   

http://www.tritech-international.com 

THK GOKCHEN AVACILIK :: TURKISH AEREONAUTICAL ASSOCIATION 

Turkish Aereonautical Association which was founded in 1925, established Air Taxi 

Operations in order to fulfill its mission of promoting aviation among young people, training 

young aviators and finally creating a “FLYING TURKISH YOUTH”. 

Gokcen Aviation Economic Enterprises carries out the following commercial activities: 

 Air Taxi 

 Air ambulance 

 Aerial firefighting 
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 Aerial vaccination 

 Maritime patrol and control of the territory 

 Passenger Transportation by Hot Air Balloons and Ballons Courses 

 Aerial demonstrations 

 Aerial protographing and filming 

 Flight training 

 Skydiving/Parachute jumping 

 Microlight courses 

 Sportive and amateur aircraft sale 

 Aeromodel sale 

 Maintenance and repair services 

 

http://www.thkgokcen.com.tr/ 
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KRYPTOTEL 

Krypto.tel was founded in 2009 in collaboration with some of the greatest security experts 

in the world. The research and development phase that lasted 3 years finally came to 

realization with the constitution of the brand Krypto.tel with its management head quarters 

and legal offices located in the Republika Bulgaria. 

 Central focal point of research was with the development of libraries of applied encryption 

and decryption on vocal calls in real time that were realized and implemented with several 

international patents. 

Top experts in encryption from India, USA and EU (The Golden Triangle) contributed as 

consultants utilizing maximum discretion due to the kind of research. 

The features of the telecommunication services offered by Krypto.Tel constitute for the 

World a unique security solution, easy to use, highest quality and completeness. 

Krypto.tel is managed by a team of experts in Information Technology and 

Telecommunication security. 

The several different locations of telecommunication servers have been chosen in order to 

guarantee and protect clients anonymity. There are no laws or international agreements 

that can impose access to data or conversations on companies based in the above 

mentioned countries. 

Technical infrastructure is further encrypted, so the data residing in it and the 

communications transiting through are not visible or retrievable in clear, not even by 

Krypto.Tel technicians. 

All the organization and personnel are compliant with ISO IEC 27001 rules, that guarantees 

secure and certified management of data, procedures and infrastructure. 



 

© 2012::2013, ALL RIGHTS RESERVED МАЙНДТЕК OOД 
БИЗНЕС ЦЕНТЪР ЕВРОТУР □ УЛ. "МИХАИЛ ТЕНЕВ“ 12 

1784 СОФИЯ □ БЪЛГАРИЯ (РЕП.) 
ТЕЛЕФОН: +359 2 444 1910 □ SMS ИНФО МОБИЛЕН +359 882 011 454 

EMAIL: INFO@MINDTECK.EU □ URL: HTTP://WWW.MINDTECK.TEL 

19 
 

 

http://kryptotel.mindteck.eu 

Kryptomobile is the mobile telephone service of Krypto.tel that cannot be intercepted. 

Telephone companies keep records of telephone call data (calling number and number 

called) in their archives for over 10 years. 

Krytomobile doesn't transit through the operators public telephone switches but uses 

Internet connection through Wifi or 3g/Umts encrypting the content safely without leaving 

any trace or the possibility of recording any of the data (the caller or the called). Call 

tapping/intercepting for investigation purposes and for commercial competition / illegal 

industrial espionage, leads to 5% of the worlds population to be listened to during private 

conversations. 

Kryptomobile also codifies the audio of the call so that it is NOT comprehensible to anybody 

but to the direct party involved using certified and universally safe algorithms (TLS and 

SRTP). The privacy of the phone call is further guaranteed by using an encrypted technical 
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infrastructure physically allocated in nations where telephone interception and tapping is 

not permitted by law and built so that any possible internal or external tampering is 

impossible. 

Mindteck Ltd. represents and assist Krypto.Tel services and products in Central Europe and 

the Former Soviet Union 

SERVICES ADDITIONAL INFORMATION 

More information about our services are available in our web: 

http://security.mindteck.eu/index.php/services 

MINDTECK WORLDWIDE 

Mindteck is a group of companies located in several countries: India, Japan, Singapore, USA, 

UK, Germany, Italy, South Africa …… 

Software facilities are placed in India, with four development centres: Delhi, Calcutta, 

Hidebarad and Bangalore. 

Each company of Mindteck Group has a global vision with a local perspective, that means 

also independent policy. 
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A partial list of clients follows:  

 Singapore Telecom 

 Deutsche Bank, Singapore 

 Transwitch U.S.A 

 Dept. of Telecom, Govt of India 

 NEC, Japan 

 Ericsson Telecommunications 

 IBM Japan 

 FINSIEL 

 UNISYS EUROPE 

 Telecom Italia 

 3COM 

 Hewlett & Packard 

 Occidental Petroleum 

 Eres Belgium 

 Software AG 

 Motorola 

 Toshiba 

 Wilken AG 

 Hewlett Packard (SIN),  

 Motorola (SIN),  

 Apple Computers (SIN),  

 Deutsche Bank (SIN),  

 Standard Chartered Bank (SIN),  

 Eutech Cybernetics (SIN),  

 Bank Of China (SIN),  

 Sony Systems (SIN),  

 Chartered Semi Conductor (SIN)  

 Embrace Pte Ltd (SIN).  

 American Bureau of Shipping (USA),   

 Data Management Corporation (USA),   

 Novellus (USA),   

 Campio Communications (USA),   

 Medtronic Physio-Controls (USA),   

 FTS Marketplace Inc., (USA),   

 Toshiba (Japan),   

 Allied Dunbar Assurance Plc (UK),   

 British Airways/Speedwing (UK),   

 Intershop (UK),   

 Old Mutual International (UK),   
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 Seven Trent Systems Limited (UK)   

 Nationwide Building Society (UK)  

 Control Group (UK)  

 Arma dei Carabinieri (IT)  

 Ministero della Difesa (IT)  

 Ministero dell’Interno (IT)  

 Presidenza del Consiglio dei Ministri (IT)  

 Telecom Italia (IT)  

 Albacom Spa (IT)  

 Mediaset Spa (IT)  

 FINSIEL (IT)  

 BNL (IT) 
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 ПРОФИЛЪТ НА „МАЙНДТЕК“ 

Бизнес-моделът на „Майндтек“ е инвестиционен проект в рамките на държавната 

политика и на целите за икономическо и социално развитие, и по-специално: 

 Прехвърляне на модерни технологии 

 Обучение на български граждани 

 Изменение на постъпващи ресурси 

 Допринасяне за развитието на националните продукти, с цел да се подпомогне 

реализирането им на световните пазари. 

 Реализация на локално развитие 

„МАЙНДТЕК“  Е „MINDWARE FACTORY“ 

Тази концепция е важна за отбелязване, доколкото настоящата презентация има за 

цел да обясни към кой сектор принадлежи „Проектът Майндтек “ и какви услуги 

предоставя.    

Според Chambers English Dictionary значението на думата „factory“ е – „място, на което 

се произвеждат стоки“. Същият речник определя „производство“ като “първоначално, 

направено на ръка, с помощта на машини в голям мащаб; да произвеждаш в големи 

количества,  без да е небохдимо да се влага интелект. 

Ключови за „Mindware factory“ са гореспоменатите характеристики и вероятно още 

няколко. Можем да определим „Mindware factory“, използвайки следните 

характеристики:  

 Обектно-ориентирана 

 По-голяма зависимост от Процес и Инструменти 

 По-малка зависимост от човешки фактор 

 Повтаряем процес 

 Предвидими резултати 

 Предвидима надеждност 

 Голяма производимост 

Обектно-ориентирана означава, че всеки отдел или подразделение във фабрика 

изпълнява точно определена задача и произвежда некраен продукт. Останалите 

отдели във фабриката, които използват некрайния продукт на предходния отдел, не се 

интересуват как функционира другото подразделение.  

Ако приемем факта, че разработката на софтуер е инженерен продукт, а не изкуство, 

приемаме и факта, че трябва да има и процес зад инженерните разработки. В Една 

фабрика следва да се разчита на процеса като съответно той се подобрява от време на 



 

© 2012::2013, ALL RIGHTS RESERVED МАЙНДТЕК OOД 
БИЗНЕС ЦЕНТЪР ЕВРОТУР □ УЛ. "МИХАИЛ ТЕНЕВ“ 12 

1784 СОФИЯ □ БЪЛГАРИЯ (РЕП.) 
ТЕЛЕФОН: +359 2 444 1910 □ SMS ИНФО МОБИЛЕН +359 882 011 454 

EMAIL: INFO@MINDTECK.EU □ URL: HTTP://WWW.MINDTECK.TEL 

24 
 

време. За да увеличим продуктивността и ефикасността, разчитаме на все по-

усъвършенствани и напреднали инструменти. В някои Японски фабрики в рамките на 

един час цялата производстена линия може да бъде променена. Те използват същите 

умения и различни инструменти, за да произведат различен продукт.  

Човешкият фактор и човешките емоции трябва да са минимални.  

Процесите, които „Майндтек“  извършва трябва да могат да бъдат повторени – ако има 

неуспех, то процесът, довел до него, да може да се повтори. Ако има успех – отново да 

може да се повтори.  

За да се гарантира по-висок успех, е необходимо да се поучим от грешките и да 

променим процеса на производство.  

Предвиждането на резултатите е от изключителна важност, тъй като води до по-високо 

ниво на доверие. Стоки, произведени в дадена фабрика, ще имат предвидима 

надеждност.  

Преди всичко, продуктивността на фабрика е много по-висока, сравнена с тази на 

ръчната изработка.  

С описанието на „Майндтек“  като гъвкава и много бързо развиваща се компания, 

която е в състояние да промени за кратко време производството на софтуер или да 

добави нови звена в процеса, за да се достигне необходимият обем работа, без да се 

създават проблеми.  

ЦЕЛИ  

Бизнес-парадигмата на „Майндтек“  е да предоставя решения, с оглед 

местоположението, но въпреки това да запази глобалната философия на компанията 

за качество и техническо превъзходство. 

Основната цел на „Майндтек“  е стриктно спазване на изискванията на нашите клиенти 

и предлагане своевременно на оптимални решения за бизнеса им. 

Още от създаването си „Майндтек“  ще се развива с бързи темпове – факт, който ще 

бъде забелязан в динамично променящия се Европейски пазар. Това развитие ще се 

дължи на изграждането на дългосрочни бизнес-отношения с клиенти, а също ще е и 

награда за поетия ангажимент за качество и удовлетвореност на клинетите ни.  

Професионалистите, работещи в „Майндтек“ , ще имат богат опит в широк спектър от 

бизнес сегменти и техническата среда; ще бъдат добре подготвени, за да 

предоставяме цялостно решение както от бизнес, така и от техническа гледна точка. 

Философията на компанията ни непрекъснато се стреми да се отличи в качеството, 

приложимостта и отзивчивостта на услугите, които предлагаме, чрез създаването на 
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"учеща се организация". Концепцията за „учеща се организация“ се базира на 

системно мислене, а също се преплита с идеята за „Total quality“. И тъй като сме 

непрестанно учеща се компания, ние се стремим непрекъснато да работим за 

подобряване и надхвърляне на очакванията на клиента. Именно затова, учене и 

доставяне на качество, ще са синоними, защото нашата система на работа налага 

непрекъснат процес на усъвършенстване.  

Така всеки член на организацията ще мине през процеса на валидиране на знанията 

си, уменията и поведението си, и периодично ще се ангажира да работи по 

самоусъвършенстването си.  

Ще го наречем „Център за усъвършенстване“. 

„Майндтек“  ще се състои от специализирани технологични разделения, всяка 

специализирана в определена област (напр. Клиенти, IEF, Porting and Migration, 

Systems Software, IEF, Communications и др.).  

Тези отделни области ще бъдат функционално независими, понякога дори географски 

обособени.  

Въпреки това, в зависимост от изискванията на бизнеса, умения и ресурси от различни 

области, ще бъдат събрани заедно, за да дадат най-доброто решение.  

БИЗНЕС-МОДЕЛЪТ НА „МАЙНДТЕК“  

„Майндтек“  ще предложи няколко бизнес-модела. 

Всеки модел ще има своите предимства, а моделът, който в най-голяма степен 

отговаря на изискванията на клиента, ще бъде предоставен, веднага щом естеството на 

сътрудничество е уточнено.  

Тези модели ще бъдат планирани, съобразно избраните от клиента услуги, за да му 

донесат оптимален резултат.  

„Майндтек“  ще предложи качествено разработване на софтуер, съчетано с добра 

цена, както и консултантски услуги в областта на най-съвременните технологии.    

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ЛАБОРАТОРИИ ЗА РАЗРАБОТКА НА СОФТУЕР 

„Майндтек“  ще има ресурсна база, за да се създаде лаборатории за разработка на 

софтуер за своите клиенти.  

„Майндтек“  ще предоставя цялата необходима инфраструктура, средства за 

комуникация, умения за работната сила, хардуер и софтуерни среди за лабораторията. 



 

© 2012::2013, ALL RIGHTS RESERVED МАЙНДТЕК OOД 
БИЗНЕС ЦЕНТЪР ЕВРОТУР □ УЛ. "МИХАИЛ ТЕНЕВ“ 12 

1784 СОФИЯ □ БЪЛГАРИЯ (РЕП.) 
ТЕЛЕФОН: +359 2 444 1910 □ SMS ИНФО МОБИЛЕН +359 882 011 454 

EMAIL: INFO@MINDTECK.EU □ URL: HTTP://WWW.MINDTECK.TEL 

26 
 

Лабораторията ефективно ще се превърне във виртуално разширение на вече 

наличните ресурси на клиента.   

ПОДДРЪЖКА НА СОФТУЕР 

„Майндтек“  ще създаде обособен отдел, който да се занимава с поддръжка на 

софтуер, разположен в чужбина или България, или комбинация от двете. 

Тези професионалисти няма да са подготвени само в методологията на поддръжка, но 

ще имат и умения в конкретни бизнес-области. 

Взимайки предвид всички особености, „Майндтек“  ще избере най-подходящия екип, 

който да поеме поддръжката.  

ЦЯЛОСТНО ЗАВЪРШЕНИ ПРОЕКТИ  

„Майндтек“  ще предложи напълно завършени проекти на своите клиенти в следните 

области: 

 Systems Analysis 

 Systems Design 

 Software Development 

 Testing 

 Implementation 

 User Training 

„Майндтек“  ще има доказана система за управление на проекта, което води не само 

до софтуер с високо качество, но също така осигурява придържане към крайни 

срокове.  

Обикновено за офшорните проекти се извършва анализ, идеен проект и създаване на 

прототипи на място. Подробностите около проектиране, разработка и тестване на 

единица, която се състои от по-голямата част на проекта се извършва офшорно. 

Крайното комплексно изпитване и прилагане се извършва отново на място. 

РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОДУКТИ 

„Майндтек“  ще вложи значителни средства и в разработката на свои софтуерни 

продукти, а също и на продукти, които са по поръчка от клиент.  

Тези продукти могат да обхващат бизнес-приложения, както и софтуерни системи.  

„Майндтек“  ще поддържа и разработените си продукти.  
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КОНСУЛТАЦИЯ НА МЯСТО 

„Майндтек“  ще има подразделение, което ще осигури работна ръка за помощ и 

консултации на своите клиенти на време и с необходимата материална база. 

„Майндтек“  ще се съобрази с техническите и бизнес особености на клиента си, за да 

избере най-подходящия персонал от квалифицираните си кадри. 

Посочените услуги ще се предлагат в ключови технологични области и развитие, някои 

от които са споменати по-долу: 

 Client/Server architecture based application development 

 CASE Tools 

 RDBMS 

 SAP 

 Oracle Financials 

 Object oriented programming 

 Quality consulting 

 Groupware applications 

 Legacy systems re-engineering & maintenance 

 OLTP 

 Communication & network consultancy 

 Information Engineering Facility (IEF) Services 

 Systems software porting & migration 

 Compilers & developmental platforms 

 Operating Systems and OS Internals 

 Firmware & BIOS 

 Graphics 

БИЗНЕС-ОТНОШЕНИЯ 

„Майндтек“  ще се ангажира в областта на системи за интеграция, разработка на 

приложения, управление на приложения и софтуерни услуги. 

„Майндтек“  ще има също така значителни ресурси на разположение под формата на 

обучени работници, съоръжения, оборудване и инфраструктура, за да извърши 

успешно такава дейност. 

И ако водеща телекомуникационна компания в България има желание, но не 

притежава необходимия ресурс да разработи софтуерни продукти, „Майндтек“  смята, 

че сключване на споразумение между съответните им организации е добро решение, с 

цел постигане на оптимална производителност, цена и доставка за възможностите, 

описани по-долу. 
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Подобно споразумение беше успешно представено в няколко страни от „Майндтек“, 

подписано с: 

 IBM 

 FINSIEL 

 UNISYS EUROPE 

 INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI SPA 

 TELECOM ITALIA 

„Майндтек“  вече започна процес на преговори и подписа няколко споразумения за 

сътрудничество с водещи компании за нуждите на пазарите на следните райони 

България, Балкански п-в, Русия и бившите Съветски Републики.  

ЦЕНТРАЛНИ ОФИСИ НА MINDTECK EMEA 

Централните офиси на Mindteck EMEA (EUROPE MIDDLE EAST AFRICA) имат техническите 

параметри за предоставяне на ИТ услуги и 

професионално обучение. 

Достъп до оптичен интернет, мощни сървъри, 

клаудинг, хаусинг, хоуминг и други услуги. 

Много удобно местоположение, удобен достъп, 

налични зали за 15-50 души, паркинг и ресторант. 

Безкомпромисни в качеството, но на добра цена. 

ПРОДУКТИ НА „МАЙНДТЕК“  

„Майндтек“ има пълното право на собственост над специфични софтуерни продукти, 

разработени в годините опит.  

В следващите страници можете да прочетете кратка презентация на софтуерните 

продукти на „Майндтек“, със съответно линк, за да проследите информация и новости 

относно продуктите.  

Всички продукти и приложенията им са много ценни в областите „ Национална 

сигурност“ и „Гражданска защита“  
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MEDINET 

„Мединет“ е софтуер за медицинска документация, разработен от „Майдтек“ , за да 

отговори на нуждите на здравната индустрия. Състои се от необходимите функции, 

изисквани от всяка здравна институция, както и допълнителни административни 

функции. 

Мединет има възможност за фактуриране и всякакви счетоводни функции.  

Мединет е сложен софтуер, който трябва да се инсталира внимателно, планирано и  

поетапно, като се има предвид и необходимостта използващите го да бъдат обучени 

предварително.   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

http://www.mindteck.eu/medinet 
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NEURA 

Neura е интегриран продукт за съхранение на данни и изпълнителна информационна 

система (EIS). Ориентирана към бизнес-проучвания. Работи с Windows Server, Windows 

7 и Unix. 

Neura има гъвкава и стабилна технология, за да определя правила за картографиране 

между приложението таблици в хетерогенни бази данни и склад за данни, както и 

периодично да извлечете необходимата информация.  

С много опростено меню можете да създадете многоизмерен модел, построен от 

базата данни в RDBMS. 

 

http://www.mindteck.eu/neura 
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DATASCAN 

Datascan е система за управление на документи –  за съхранение, индексиране и 

извличане на 16 млрд. сканирани документа от мрежата. Тя поддържа HP Скенери и 

повечето TWAIN съвместими скенери. Може да работи с всеки OCR софтуер за 

индексиране текст в документите, за търсене. 

 

http://www.mindteck.eu/datascan 
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„МАЙНДТЕК“ ООД КАТО ПРЕДСТАВИТЕЛ 

 „Майндтек“ ООД е също така представител на световни лидери в производството на 

специализирани устройства, за които производителите притежават патент.  

HEDD1 :: РЪЧНО УСТРОЙСТВО ЗА ЗАСИЧАНЕ НА ЕКСПЛОЗИВИ 

„Майндтек“ ООД представлява в световен мащаб „ТАСК“ ООД – производителят на 

HEDD®1, уникално ръчно устройство за засичане на 

експлозиви. 

HEDD®1 налага нови стандарти в областта на 

ръчните устройства за засичане на експлозиви, 

базиращи се на уникалния му магнитно-

електростатичен метод (MED).  

HEDD®1 създава магнитно поле (MMF), което 

позволява засичането на всякакъв вид търговски и 

военни експлозиви (ТНТ, Динамит, Амонит и Дизел, 

PETN, RDX, Gunpowder, Семтекс, С4 и др.), 

включително и течни експлозиви (ТАТР и др.), зад и 

през всякакви бариери – бетон, стомана и др.   

Засичането на експлозиви с HEDD®1 е приложимо 

на разстояние от 2 до 100 метра (зависи от вида и количеството на експлозива), дори 

когато са скрити в сгради, превозни средства, зад бариери като бетонни или метални 

стени. За разлика от други устройства, които работят с референтни карти, HEDD®1 

може да открие експлозиви само с една обиколка на района като по този начин пести 

време и пари. HEDD®1 е готов веднага за употреба и не изисква допълнителни 

настройки. 

FABRIC GUARD – ПЛАТ-СТРАЖ 

„Плат-страж“ е плат с вградени метални влакна, които предпазват тялото от 

електромагнитни полета. 

Основният проблем с електромагнитните полета идва от предизвиканите 

електромагнитни вълнения, причиняващи висока честота на йонно натрупване в 

телесните тъкани. 

Биологичният ефект от електромагнитната радиация е на първо място функционални 

промени на централната нервна система и сетивните рецептори.  
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Има два възможни начина за защита от вредното 

влияние на електромагнитните полета. Първият 

включва скрининг, където е възможно, на 

излъчващите уреди. Вторият разчита на 

разработката на специален защитен костюм, 

предпазващ служителите, на които се налага да 

работят в близост до излъчващите уреди.  

Подобен плат ще даде много добра приложимост 

на костюма, защото се характеризира с мекота и 

еластичност, които са резултат от избраната 

структура – перпендикулярни тъкани. Тази технология позволява свобода на 

движение, без ограничение в движението на някоя част на тялото, което иначе би 

нарушило циркулацията на кръв в тялото, а също би намалило и продуктивността 

работника.  

Всички тези специфични характеристики са вече изпробвани и оценени в България. 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТИТЕ 

Повече информация за пордуктите, които предлагаме, ще намерите на нашия уеб-

сайт: 

http://security.mindteck.eu/index.php/products 
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УСЛУГИ, ПРЕДЛАГАНИ ОТ „МАЙНДТЕК“ ООД  

 „Майндтек“ и неговите партньори могат да предложат в световен план готови 

решения, свързани с изкуството „защита“, с богат опит в подготовката на компании и 

правителствени агенции, за да отговори ефективно в случаи на провал в сигурността 

и/или аварийни случаи. 

 „Майндтек“ прилага управленски техники, създадени специално, за да се справят в 

кризисни ситуации, съчетани с успешно завършване на органиационни цели.  

Анализаторите на „Майндтек“ предлагат консултации в областта на Анализ на риска, 

Консултации за сигурност, Аларм-отговор, Превенция на загуби, Последователност в 

бизнеса, Консултации за финансиране на проекти и обучения. 

MINDTECK SYNERGIES 

УНИВЕРСИТЕТЪТ В РИМ –  “LA SAPIENZA” 

 „Майндтек“ ООД е единствената българска компания, която участва в проекта  

„JobSoul“. 

Уеб-порталът на Jobsoul предлага услуги и насърчава инициативи за студенти и вече 

дипломирани висшисти за намиране на работа, както и обучение на подобни кадри.  

Порталът съчетава търсенето на възможност за заетост  и стаж, предлагани от 

регистрирани фирми, и публикуваните автобиографии от студенти в сайта.  

Фирми, които искат да участват в проекта, могат да се регистрират като попълнят 

съответно формуляр и го изпратят към Управата на университета. 

 

 

Веднага, след като формулярът е разгледан, одобрен и подписан, фирмата получава 

потребителско име и парола за достъп, които дават право на достъп до:  

 Предлагане на възможности за работа, насочени към студенти и дипломирани 

висшисти. Компанията ще получи приложения на потребителите, регистрирали 

се в сайта и ще има възможност за самостоятелно набиране на кандидатите; 

 Получаване на запитвания и кандидатури от потребители, дори ако няма 

активни предложения 
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 Търсене в автобиографиите по специфични критерии. В този случай 

автобиографиите ще се показват без детайлна информация за потребителя. 

Само ако потребителят даде съгласието си на предварително зададена от 

фирмата  молба, едва тогава ще се публикува подобна информация.  

 Заявка за рамково споразумение с университетите Sapienza и Rome Tre, с цел да 

се активират стажове за студенти и вече дипломирали се студенти.   

TRITECH INTERNATIONAL INC. 

TRITECH International (TI) е специализирана охранителна фирма, която предлага 

уникален набор от продукти и услуги. TI е лидер в рамките на отрасъла, поради 

голямата си отдаденост на клиента. Персоналът на TI е бил обучен в най-високите нива 

в рамките на правителството, военни и частния сектор. 

http://www.tritech-international.com 
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THK GOKCHEN AVACILIK :: TURKISH AEREONAUTICAL ASSOCIATION 

Turkish Aereonautical Association, създадена през 1925 г., установява операция 

„Въздушно Такси“, с цел да изпълни своята мисия да насърчава младите хора да се 

насочат към авиацията; обучение на млади пилоти и в крайна сметка създаването на 

„FLYING TURKISH YOUTH“. 

Gokcen Aviation Economic Enterprises извършва следните търговски дейности: 

 Въздушно такси 

 Въздушна линейка 

 Пожарогасене от въздуха 

 Патрул над морски територии и контрол на територията 

 Транспорт на пътници с балони с горещ въздух и курсове 

 Въздушни демонстрации 

 Въздушна фотография и заснемане на филми 

 Обучение за пилоти 

 Скайдайвинг и парашутни скокове 

 Microlight курсове 

 Продажба на самолети 

 Продажба на Aeromodel 

 Поддръжка и резервни части 

 

http://www.thkgokcen.com.tr/ 
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KRYPTOTEL 

Krypto.Tel е създадена през 2009 година в сътрудничество с най-добрите специалисти 

по сигурност в Европа и с финансова подкрепа от Швейцария. След тригодишен 

период на проучвания и развитие ние създадохме компанията Krypto.Tel на 

територията на Обединените 

арабски емирства. Нейните 

водещи органи и юридическо 

упрaвление се помещават в 

Република България.  

Основен предмет на 

проучването беше развитието 

на поредица системи за 

кодиране и декодиране на 

гласови обаждания в реално 

време, приложени върху 

продуктите на девет 

международни компании.  

Топ експерти в тази област от Нова Зеландия до Норвегия бяха наши консултанти, 

запазвайки разбира се пълна дискретност поради спецификата на проучването. Видът 

телекомуникационна услуга, предоставяна от Krypto.Tel, е най-ефикасното средство за 

гарантиране сигурността на Вашата информация.Тя е комплексна, лесна за използане и 

от най-високо качество.  

Krypto.Tel е основана от специалисти в сферата на информационните технологии и 

телекомуникационната сигурност. Арабските емирства бяха избрани за седалище на 

компанията с цел запазването на пълната анонимност на нашите клиенти. 

Няма закони или международни споразумения, които да налагат достъп до 

разговорите или информацията, принадлежащи на компании, основани в 

Обединените арабски емирства. От своя страна, техническата инфраструктура на 

компанията също е кодирана, така че до данните в системата нямат достъп дори 

нашите техници. 

Цялата организация и персоналът й са обвързани с правилото ISO IEC 27001, което 

гарантира сигурността и легализира управлението на данни, процедурите и 

инфраструктурата на компанията. 

Kryptomobile предлага мобилна връзка, която не може да бъде подслушвана. 

В архивите си телефонните компании пазят данни за осъществени обаждания 

(избиращ и избран номер) за период повече от 10 години. 

http://kryptotel.mindteck.eu 
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Kryptomobile не пренася информацията чрез съоръженията на публичните оператори, 

а използва интернет връзка чрез WiFi или 3g/Umts, кодира информацията и по този 

начин избягва вякаква възможност за записване на данни ( било то на избиращия или 

избирания). 5% от населението на земята е подложено на телефонно подслушване с 

цел разследване или с търговски цели ( незаконен индустриален шпионаж) . 

Освен това, чрез сертифицирани и предпазени алгоритми (TLS и SRT) Kryptomobile 

кодира аудио съдържанието на разговора, така че то не е разбираемо за никого освен 

за дирекно използващите услугата. Сигурността на обаждането е гарантирана и от 

използването на кодирана техническа инфраструктура, предпазена от чуждо 

приникване и разположна на територията на държави, където телефонното 

подслушване не е разрешено от закона. 

Mindteck EMEA е представител на Krypto.Tel за Европа, Блканите и Русия. 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕДЛАГАНИТЕ УСЛУГИ 

Повече информация за услугите, които предлагаме, можете да намерите на нашия уеб-

сайт: 

http://security.mindteck.eu/index.php/services 



 

© 2012::2013, ALL RIGHTS RESERVED МАЙНДТЕК OOД 
БИЗНЕС ЦЕНТЪР ЕВРОТУР □ УЛ. "МИХАИЛ ТЕНЕВ“ 12 

1784 СОФИЯ □ БЪЛГАРИЯ (РЕП.) 
ТЕЛЕФОН: +359 2 444 1910 □ SMS ИНФО МОБИЛЕН +359 882 011 454 

EMAIL: INFO@MINDTECK.EU □ URL: HTTP://WWW.MINDTECK.TEL 

39 
 

МАЙНДТЕК  В СВЕТОВЕН МАЩАБ 

„Майндтек“ е група от компании, разположени в няколко страни – Индия, Япония, 

Сингапур, САЩ, Великобритания, Германия, Италия, Южна Африка... 

Софтуерните съоръжения са разположени в Индия, в четири развити центъра – Делхи, 

Калкута, Хидебарад и Бангалоре.  

Всяка компания, част от Майндуер Груп, има глобалen поглед с местна перспектива – 

това означава, че има и независима политика. 

По-долу следва списък на част от клиентите: 

 Singapore Telecom 

 Deutsche Bank, Singapore 

 Transwitch U.S.A 

 Dept. of Telecom, Govt of India 

 NEC, Japan 

 Ericsson Telecommunications 

 IBM Japan 

 FINSIEL 

 UNISYS EUROPE 

 Telecom Italia 

 3COM 

 Hewlett & Packard 

 Occidental Petroleum 

 Eres Belgium 

 Software AG 

 Motorola 

 Toshiba 

 Wilken AG 

 Hewlett Packard (SIN),  

 Motorola (SIN),  

 Apple Computers (SIN),  

 Deutsche Bank (SIN),  

 Standard Chartered Bank (SIN),  

 Eutech Cybernetics (SIN),  

 Bank Of China (SIN),  

 Sony Systems (SIN),  

 Chartered Semi Conductor (SIN)  

 Embrace Pte Ltd (SIN).  

 American Bureau of Shipping (USA),   

 Data Management Corporation (USA),   
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 Novellus (USA),   

 Campio Communications (USA),   

 Medtronic Physio-Controls (USA),   

 FTS Marketplace Inc., (USA),   

 Toshiba (Japan),   

 Allied Dunbar Assurance Plc (UK),   

 British Airways/Speedwing (UK),   

 Intershop (UK),   

 Old Mutual International (UK),   

 Seven Trent Systems Limited (UK)   

 Nationwide Building Society (UK)  

 Control Group (UK)  

 Arma dei Carabinieri (IT)  

 Ministero della Difesa (IT)  

 Ministero dell’Interno (IT)  

 Presidenza del Consiglio dei Ministri (IT)  

 Telecom Italia (IT)  

 Albacom Spa (IT)  

 Mediaset Spa (IT)  

 FINSIEL (IT)  

 BNL (IT) 
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 АНЕКС A :: ПЛАН ЗА СПОНСОРСТВО 

ИЛИ ПАТРОНАЖ 

ДЕЙНОСТ 

Семинарната дейност на Академия Майндтек е насочена към управителите на малки и 

средни фирми и предприятия, които заплащат минимални цени за присъствие, както и 

към студенти, които се интересуват от техниките за управление на пасивната и 

активната сигурност. 

Сигурността в днешно време е основен 

компонент в работата на всяка една фирма и 

в някои случаи, като например при 

обработването на чувствителни данни, се 

изисква международна сертификация. 

Присъединяването на България към 

Европейския съюз изисква бърза адаптация 

на националните стандарти за сигурност към 

тези на европейско и следователно 

международно ниво (анекс А). 

Майндтек и нейните партньори са световни лидери в гореописаната област, и чрез 

българското дружество Майндтек  целят да промотират техниките за управление на 

пасивната и активната сигурност. Това е и причината, поради която се счита за 

справедливо да се позволи участието в семинарите и на онези, които нямат 

възможност да инвестират дори минималната цена за присъствие. 

Спонсорирането е следователно необходимо за покриване на част от основните 

разходи и за да се позволи безплатното присъствието на участници, най-вече студенти 

и стипендианти. 
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АКАДЕМИЯ МАЙНДТЕК: СЕМИНАРИ 

AКАДЕМИЯТА е водещ международен форум, който обхваща всички аспекти на 

сигурността на комуникациите и работата с компютърни системи. 

Целта на Академията е да събере експерти по сигурността и неприкосновеността на 

личния живот в академичните среди, индустрията и правителството, както и 

професионалисти, разработчици на стандарти за безопасност и политици, които да 

дискутират важните направления за изследвания в областта. 

Академията също така служи като място за обучение за състоянието на съвременните 

изследвания в областта на сигурността и неприкосновеността на личния живот, 

давайки възможност на присъстващите да установят контакти с експерти в областта. 

Основна цел на Академията е изготвянето на висококачествени научни разработки. 

Обсъжданите теми обхващат научни постижения във всички области на сигурността на 

комуникациите и работата с компютърни системи. 

ОБСЪЖДАНИ ВЪПРОСИ 

Access control  Application security 
Anonymity  Accountability 

Attacks and defenses  Authentication 
Censorship and censorship-resistance  Distributed systems security 

Embedded systems security  Forensics 
Hardware security  Intrusion detection 

Language-based security  Malware 
Metrics Network security 

Privacy-preserving systems  Protocol security 
Secure information flow  Security and privacy policies 

Security architectures  System security 
Usability and security  Web security 

  
Този списък не цели да бъде изчерпателен, програмния комитет се интересува от 

всички аспекти на компютърната сигурност и неприкосновеността на личния живот и 

предвид успеха на други конференции, в областта на интереси попадат и теми като 

систематизиране на знанието (Sok). 

Теми в други области (напр. редовни методи, сигурност на база данни, сигурен 

софтуер, приложна криптография) също ще бъдат разгледани, в случай че се установи 

ясна връзка със споменатите по-горе въпроси. 
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УЧАСТНИЦИ И ПРИСЪСТВАЩИ 

Участниците в нашите семинари принадлежат към следните категории: 

 Представители на правителството и местните власти: 

o Правителствен персонал 

o Правителствени агенции  

 Директори в областта на националната сигурност и сигурността на 

правителствените агенции 

 Управители на малки и средни предприятия и фирми 

 Офицери и подофицери от:  

 Сухопътни войски  

 Военноморски сили  

 Военновъздушни сили  

 Полиция  

 Мениджъри, инженери и техници в областта на защитата на личните данни и 

сигурността  

 Вземащите решения в гореспоменатата област  

 Съветници и експерти в гореспоменатата област  

 VIP целящи да подобрят защитата на личните си данни и безопасността си  

Тези хора идват от големите градове в страната, на средна възраст са и обикновено 

заемат високи длъжностни позиции. 

Това са участници с голям личен паричен и пазарен потенциал, тяхното мнение има 

голямо влияние със взимането на решения от фирмите, за коти работят. 

Не бива да забравяме и студентите в следните области: 

 Информатика  

 Компютърни науки  

 Икономика и стопанство  

 Бизнес администрация  

 подобни технически и административни дисциплини  

защото това са кадрите, които в бъдеще ще заемат лидерските позиции в 

гореизброените категории.  

Присъствието на журналисти е безплатно, като по този начин се стимулира 

отразяването на събитието в медиите.  
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ПУБЛИКА 

Всеобщото проникване на проблемите свързани със защитата на личните данни и 

сигурността ги прави важни за всеки български гражданин. 

Ето защо статиите в печата, радио и телевизионните репортажи, които ще отразят 

дискутираните в семинарите теми, ще бъдат интересни за поне 75% от грамотното 

население. 

Конференциите са един от основните начини да бъде привлечено вниманието на 

обществото. В тази връзка прилагаме копие от статия, която съобщава за един от 

нашите семинари, който незабавно привлече интерес, въпреки високото техническо 

ниво на дискусиите, именно защото засяга всекидневието на гражданите. 
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АНГАЖИРАНЕ НА МЕДИИТЕ 

Контактите с медиите, на които ще бъдат изпращани новини относно семинарите, са 

повече от 600 и включват акредитирани журналисти, служещи или на свободна 

практика, развиващи дейност в: 

 Национални и частни телевизии 

 Национални и частни радиостанции 

 Всекидневници и периодични издания 

 Медии опериращи в Интернет чрез уебкаст  

Пресслужбата на Академия Майндтек ще има грижата да установи контакт със всички 

медии и да уведомява спонсорите чрез периодични доклади. 

С тази цел системата за управление на техническата и фирмената документация на 

Академия Майндтек има готовност да съхрани повече от 4 милиарда документи, 

достъпни от разстояние (чрез име и парола за достъп). 

РЕКЛАМНИ КАМПАНИИ 

Спонсорирането на семинарите, организирани от Академия Майндтек, е влиятелен 

канал за рекламиране на компаниите, интересуващи се от възможността да предложат 

стоки и услуги на публика с голям пазарен и инвестиционен потенциал. 

Присъствието на името на въпросните фирми в статиите и репортажите, отразяващи 

семинарите, несъмнено ще има положително влияние, тъй като е свързано с 

престижни събития с високо качество. 

Компания, която спонсорира подобни събития свързани с проблеми от всекидневието 

на всеки български гражданин, се квалифицира като фирма, обръщаща специално 

внимание на настоящите и бъдещите си клиенти, инвестираща в културата на защита 

на информацията и личните данни. 

Проблемът за защита на личните данни ще се разрази в пълна сила съвсем скоро в 

България, и компаниите, които са го разрешили, ще имат всички козове за оставане на 

пазара.  

ДРУГИ РЕКЛАМНИ СПОСОБИ 

Майндтек разполага с мощни информационни системи, собствени и притежавани от 

нейните клиенти и партньори, и има възможността да използва рекламни банери на 

своите Интернет страници, както и не уеб сайтовете на своите клиенти. 

Академия Майндтек има готовност да използва тези рекламни банери за 

рекламирането на своите спонсори, осигурявайки поне едно излъчване за всеки 
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посетител на уеб страницата, като посетителския трафик в момента се оценява на 

около 6.000 посещения дневно. 

Интернет страниците, които ще бъдат използвани за тази цел, включват: 

 Mindteck Academy > http://security.mindteck.eu   

 Mindteck Corporate > http://www.mindteck.eu 

 Mindteck Mobile and Smart > http://www.mindteck.tel 

 Mindteck Streaming Server in Bulgaria > http://black.catinthe.net 

 Mindteck Optical FIbers  > http://of.mindteck.eu 

 Mindteck WiFiveStar.NET > http://www.wifivestar.net 

 Mindteck Krypto.Tel > http://kryptotel.mindteck.eu :: http://www.krypto.tel 

Към тези уеб сайтове трябва да добавим местни и международни Интернет страници 

на наши клиенти, партньори, правителствени агенции, които промотират дейността на 

Академия Майндтек в България и по света, и които ще включат, според 

споразуменията сключвани във всеки отделен случай, директна и индиректна реклама. 

Ето някои примери: 

 WiFiveStar.NET Web sites > http://www.wifivestar.net 

 Teodor Detchev :: Blog > http://teodordetchev.blog.bg/ 

 ССИ :: web site > http://www.sssi-bg.net 

 Пловдив Търговско-Индустриална Камара > http://www.pcci.bg 

 Hotel delle Muse :: web site & wifi > http://www.hoteldellemuse.com 

 Motel Salaria :: web site &  wifi > http://www.motelsalaria.it 

 Circus Cafè :: web site & wifi > http://www.circusroma.it  

 Francesco Fordiani :: web site > http://francesco.fordiani.net 

Използването на рекламни банери ще бъде регулирано според международните 

разпоредби на  Интерактив Адвъртайзинг Бюро IAB/EIAA (http://www.iabeurope.eu/) и 

специално в България (http://forum.iabulgaria.bg/).  

Майндтек, чрез марката Wifivestar.Net (в партньорство с Freehotspot.com, Boingo и 

Trustive) управлява най-голямата световна мрежа от обекти с достъп до безжичен 

интернет - WiFi hot-spot – с дистрибуиране на рекламни съобщения в момента на 

свързване. Тази мрежа разполага с повече от 150.000 обекта по целия свят. 

Достъпът до Интернет в тези обекти е публичен, но биват прилагани строги критерии 

по сигурността, свързани с националните и международните закони за защита за 

личните данни и анти-тероризъм, друг важен в България проблем, тъй като в страната 

не се спазва международната норматива за публичния достъп до мрежи, свързани с 

Интернет. 

  

http://francesco.fordiani.net/
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Обектите на WiFiveStar.NET се намират на : 

 Аерогари  

 ЖП гари  

 Частни Клубове  

 Спортни центрове  

 Университети  

 Училища и др   

Въпросните места са посещавани от много потребители с българска националност. 

ПРИМЕР ЗА РЕКЛАМЕН БАНЕР И ВМЪКНАТ ТЕКСТ  

 
Hotel delle Muse Button 1 Logo (120x90 pixel) 

 

 
Hotel delle Muse IAB/EIAA Full Banner (392x72 pixel) 

 

 
 

Hotel delle Muse се намира в квартал Париоли, зелена и спокойна зона, която от векове е едно 

от най-ексклузивните места в Рим. Наскоро реновиран, хотелът предлага на своите клиенти 
онази релаксираща атмосфера, която позволява да се насладите изцяло на чара на 

италианската столица. Безплатен Интернет достъп 24 часа и безжичен интернет във всички 
помещения. 

 

 
 

Hotel delle Muse is located in the elegant, lushly-vegetated, quiet, residential area of Rome 
known as Parioli, where guests enjoy free, unrestricted access for their vehicles. Recently-

renovated, the hotel offers relaxing, comfortable accommodations within easy reach of the city 
center. 24H Internet Point and WiFi full coverage. 

 
 

ИЗПОЛЗВАНИ ТЕХНИКИ ЗА ОЦЕНКА НА 

РЕЗУЛТАТИТЕ 

Майндтек предлага на своите спонсори следните методи на контрол и проверка на 

успеха на рекламната кампания: 

 Преглед на печата и отбелязването на статиите, отразили семинарите, както и 

колко пъти се споменава името на спонсорите. 
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 Статистическо табло за анализ на промоционалните кампании, в което са 

отбелязани броя влизания, както и потребителите, които в последствие посещават 

уеб страницата на спонсорите. Докладите са седмични за първия месец след 

провеждането на даден семинар и месечни за следващите шест месеца. 

СТАТИСТИЧЕСКО ТАБЛО ЗА АНАЛИЗ МАЙНДТЕК :: 

DASHBOARD 

Статистическото табло за анализ на рекламните кампании е достъпно на 52 езика, 

между които и български, и е признато за една от най-добрите системи за 

проследяване на маркетингови кампании в интернет на международно ниво. Данните 

в следната извадка са примерни. 
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ДРУГИ ВЪЗМОЖНОСТИ 

В добавка към описаните до момента рекламни методи, спонсорите могат да се 

възползват и от други възможности за реклама. 

Логото на спонсориращата фирма може да бъде поставено върху: 

 Всички презентации на лекторите, независимо от формата (Power Point, Word, PDF), 

като името на спонсора ще бъде поставено поне веднъж в заглавията и когато това 

е възможно, в дъното на всяка страница; 

 Всичката документация в електронен формат, достъпна за изтегляне на уеб 

страницата на Академия Майндтек: 

 Хартията и папките, раздавани на присъстващите на семинара за воденето на 

записки: 

 Всички постери и покани за събитието. 

И още: 

 Спонсорът ще може да постави пред входа на избраното място за провеждане на 

семинара всякакъв тип промоционални материали, стига те да са съвместими с 

площта на обекта и съдържанието им да не противоречи на закона; 

 Спонсорът ще може да вмъкне своите рекламни материали в папките, раздавани 

на посетителите на събитието;  

 В случай, че спонсорът желае да промотира дейност, свързана със защитата на 

личните данни или сигурността, може да представи доклад на въпросния семинар, 

като включването на презентацията трябва да бъде одобрено от научната комисия 

на Академия Майндтек; 

 Логото на спонсора ще бъде ясно видимо за период от поне една година на уеб 

страницата на Академия Майндтек, тъй като в продължение на една година след 

провеждането на събитието посетителите могат да изтеглят документацията от 

конференцията, както и да гледат видеозапис на семинара. 

ЦЕНИ И НАЧИНИ НА СПОНСОРИРАНЕ 

Промоционалната цена, важаща за цялата 2012 година, е 300 лв без ДДС, като сумата 

трябва да бъде осигурена до 15 дни преди провеждането на събитието. 

След извършването на плащането, фирмата спонсор ще получи в срок от 24 ч. 

подробен списък с необходимото количество на рекламния материал, който следва да 

бъде изпратен до 7 дни преди началото на конференцията.  

Рекламните материали ще бъдат публикувани възможно най-скоро след тяхното 

получаване, следователно е препоръчително изпращането им в най-кратък срок. 
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  АНЕКС Б :: ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА 

ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ДАННИТЕ 

Майндтек е регистриран като администартор на лични данни в Комисия за защита на 

личните данни.  
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 ПРАВНА ИНФОРМАЦИЯ 

Информацията, съдържаща се в този документ, е поверителна и може да бъде законно 

привилегирована,  предназначена е единствено за Инвеститори и Организатори. 

Ако не сте предвидени като крайни получатели на този документ, бъдете уведомени, 

че всяко разкриване, копиране, разпространение или предприемане на всякакви 

действия, свързани със  съдържанието на тази информация, е строго забранено. 

Този текст и съдържащата се в него информация са строго конфиденциални по силата 

на важащото законодателтво. Това съобщение е предназначено за 

физическото/юридическото лице, посочено като получател, както и за други, изрично 

упълномощени лица. 

Държим да Ви уведомим, че ако не сте такова лице, загубата, възпроизвеждането, 

разпростанението или каквито и да било други действия, извършени със 

съдържанието на това писмо, за абсолютно забранени. 

В случай, че сте получили това писмо по погрешка, Ви молим да ни уведомите 

Всяка злоупотреба ще бъде наказана. 

 

Д-р Франческо Фордиани 

 General Manager 


