
МУЛТИПЛЕКС ООД



Кои сме ние
Основана през 1991 г., Мултиплекс ООД притежава 
дългогодишен опит в проектирането, разработката 
и внедряването на съвременни и надеждни 
комуникационни системи и решения. 
Компанията доставя, разработва, произвежда, 
монтира, интегрира, ремонтира и поддържа 
оборудване за цифрови комуникационни системи. 
В дейностите на компанията са включени още:
Ø консултантски услуги;
Ø управление на проекти;
Ø разработка и производство на комуникационни 

елементи, модули и микропроцесорни 
контролери по заявка на клиента.



Кои сме ние
Компанията притежава сертификат за съответствие 
със стандарт ISO 9001.

Мултиплекс ООД е уважаван член на „Асоциация
Телекомуникации" и на "Български Клъстър
Телекомуникации" (преименуван на "Клъстър за
Цифрова Трансформация и Иновации".



Структура на компанията



С какво разполагаме
Мултиплекс ООД разполага с необходимите ресурси 
за изпълнението на различните си дейности:
Ø квалифициран технически персонал,
Ø специализирани помещения, инструменти и 

машини за ремонт и производство, 
Ø измервателна и тестова апаратура, 
Ø развойни системи, 
Ø автомобилен парк, 
Ø складови помещения 
 Използваме самостоятелно разработена CRM 
система с цел ефективното управление на бизнес 
взаимоотношенията с клиентите.



Какво предлагаме
Мултиплекс ООД предлага и реализира съвременни 
комуникационни решения за държавни и частни 
предприятия, телекомуникационни оператори и 
други доставчици на мрежови ресурси, осигурявайки 
пълния затворен цикъл от професионални услуги.



Нашите разработки
(1)(1)

През годините Мултиплекс ООД е осъществила и 
внедрила в редица проекти  множество собствени 
разработки за различни направления на цифровите 
комуникации. По значимите от тях са следните:

Ø Продуктовата серия “MEDIA MANAGER” , 
предлагаща  ефективни VoIP решение за 
корпоративни клиенти, телекомуникационни 
оператори, офиси, кол центрове и хотели. В 
серията са включени  моделите  MX.NGN-PBX-1032, 
MX.VoIP-PBX-M1 и MX.NGN-PBX-SS1.

https://multiplexbg.eu/%d0%be%d0%b1%d0%be%d1%80%d1%83%d0%b4%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%b7%d0%b0-voip-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d1%83%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8/
https://multiplexbg.eu/%d0%be%d0%b1%d0%be%d1%80%d1%83%d0%b4%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%b7%d0%b0-voip-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d1%83%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8/
https://multiplexbg.eu/%d0%be%d0%b1%d0%be%d1%80%d1%83%d0%b4%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%b7%d0%b0-voip-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d1%83%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8/


Нашите разработки
(2)(2)

Ø Комуникационно оборудване за TDM / PDH достъп 
- мултиплексори, гарови концентратори и 
интерфейсни конвертори.

•  MX-VI-2100B   - гъвкав модулен крос-конект 
мултиплексор, осигуряващ мултиплексиране на 
глас и данни.

• MX-GK-00X  - гаров концентратор разработка за 
осъществяване на диспечерски комуникации,  
отговаряща на изискванията на Национална 
компания “Железопътна инфраструктура” 
(НКЖИ). 

https://multiplexbg.eu/%d0%be%d0%b1%d0%be%d1%80%d1%83%d0%b4%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%b7%d0%b0-tdm-%d0%b4%d0%be%d1%81%d1%8a%d0%bf/
https://multiplexbg.eu/%d0%be%d0%b1%d0%be%d1%80%d1%83%d0%b4%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%b7%d0%b0-tdm-%d0%b4%d0%be%d1%81%d1%8a%d0%bf/


Нашите разработки
(3)(3)

Ø Системи за управление, мониторинг и контрол:
• SAMS предназначена е за наблюдение и контрол 

на xDSL модеми WATSON тип LTU в състава на 
която влизат : микропроцесорен  контролер 
(SAMU), сървър,  работни станции и софтуер за 
настройка и управление.

•  MX.NMS-2018  предназначена е за наблюдение и 
администриране на широк спектър от 
съоръжения, инсталирани в комуникационни 
възли на мрежовите оператори. Системата е с 
разпределена апаратно-програмна архитектура, 
която се  състои от следните основни компоненти:  
Linux базирана сървърна платформа, 
микропроцесорен шлюз (gateway), работни 
станции.

https://multiplexbg.eu/%d1%83%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-xdsl-%d1%81%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bc%d0%b8/
https://multiplexbg.eu/%d0%bc%d0%be%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%bd%d0%b3-%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d1%83%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%be-%d0%be%d0%b1%d0%be%d1%80%d1%83%d0%b4/
https://multiplexbg.eu/%d0%bc%d0%be%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%bd%d0%b3-%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d1%83%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%be-%d0%be%d0%b1%d0%be%d1%80%d1%83%d0%b4/


Нашите разработки
(4)(4)

Ø „OFFICE-IN-A-BOX“ ПЛАТФОРМА
• Платформата  MX.NGN.DMB-R01  (Data Magic Box) е  

„Office-in-a-box“ решение на Мултиплекс ООД, 
предназначено  да отговори на съвременните 
комуникационни и мрежови потребности в 
офисите на малкия и среден бизнес. Включва 
апаратно-програмни модули за IP PBX, Wi-Fi 
достъп, система за мрежова сигурност, е-мейл и 
сървъри за съхранение и споделяне данни.

https://multiplexbg.eu/office-in-a-box-%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f/


Договори за поддръжка и 
ремонт

Ø БТК ЕАД (Vivacom)- Поддръжка  и ремонт на 
токозахранващи блокове и инвертори

Ø ДП НКЖИ – Гаранционна поддръжка  и ремонт на 
комуникационно оборудване за пренос на данни и 
глас

Ø Държавна агенция "Електронно управление" 
(ДАЕУ) - Поддръжка  и ремонт на учрежденски 
телефонни централи



Нашите предимства
В сравнение с големите фирми в бранша, 
предимство на компанията е способноста да 
съчетава професионалният опит и експертиза с 
бърза реакция, отзивчивост и гъвкавост при 
изпълнението на разнородните проекти и поръчки.

Успешната работа на компанията се дължи на 
активната комуникация и близкото сътрудничество 
с клиента, специалното отношение и прецизността в 
детайлите, използването на добри практики при 
управлението на всички дейности и безупречния 
професионализъм на нейния екип.



За контакти

 София 1618, ул. Крушовски връх № 1
 тел:   +359 2 955 5120

 e-mail : sales@multiplex.bg
 https://multiplexbg.eu/

 Виж на картата

https://multiplexbg.eu/
https://www.google.bg/maps/place/%D1%83%D0%BB.+%E2%80%9E%D0%9A%D1%80%D1%83%D1%88%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8+%D0%B2%D1%80%D1%8A%D1%85%E2%80%9C+1,+1618+%D0%BA%D0%B2.+%D0%9E%D0%B2%D1%87%D0%B0+%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B5%D0%BB,+%D0%A1%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F/@42.679612,23.267756,16z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x40aa9b2c97a4edff:0x98678c92b7d7bfa8!2z0YPQuy4g4oCe0JrRgNGD0YjQvtCy0YHQutC4INCy0YDRitGF4oCcIDEsIDE2MTgg0LrQsi4g0J7QstGH0LAg0LrRg9C_0LXQuywg0KHQvtGE0LjRjw!3b1!8m2!3d42.6790975!4d23.267499!3m4!1s0x40aa9b2c97a4edff:0x98678c92b7d7bfa8!8m2!3d42.6790975!4d23.267499?hl=bg



