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Резюме на комбинирана система за онлайн пазаруване чрез мобилни 
устройства VIRTUAL MALL 

 Системата е напълно функционална и включва множество подсистеми, 
сред които и иновативната подсистема за следене на разплащанията в 
реално време, както и пълна поддръжка за счетоводно управление на 
микро-финансиращи опе Представеният софтуерен продукт VIRTUAL 
MALL представлява уникална по своята същност и функционалност 
платформа за създаване на виртуални молове. Тя не е Plug & Play 
приложение, а цялостна система, чрез която могат да се извършват 
изключително специфични за крайния потребител настройки и 
инсталации.  

 Специфика на системата е нейната ориентация за извършване на 
поръчки чрез мобилен телефон – бързо, лесно и удобно, без нужда от 
пари в брой.  С помощта на иновативния софтуер, съчетаващ едни от 
най-актуалните достижения на съвременната наука и техника, могат да 
се реализират нови онлайн магазини. За разлика от стандартните 
подобни системи, Virtual Mall разчита на уникалното съчетаване на три 
типа функционалности - използването на мобилни технологии, 
възможността за залагане на ценови и количествени отстъпки за всеки 
продукт или услуга, както и възможността за добавяне на различни, 
специфични системи за микрофинансиране и/или разплащане. 
Уникалната комбинация между система за осъществяване на търговия 
онлайн и чрез мобилно устройство, както и възомжността към тази 
система да бъдат приложени нови модули за микро-финансиране или 
картови разплащания например, предоставя отворена възможност да 
се развият микро-кредитиране и друивърху нея. Софтуерът позволява 
интеграция с търговци и спедитори в реално време.  С помощта на този 
софтуер могат да се създават и развиват виртуални електронни 
магазини в цял свят с посочените функционалности.  Софтуерният 
продукт VIRTUAL MALL е платформа, чрез която се осигурява 
възможност голям брой търговци да поддържат актуални предложения 
за клиенти чрез уеб-базиран интерфейс или чрез фронт-енд мобилно 
клиентско приложение. рации.  

VIRTUAL MALL позволява гъвкави възможности за управление на 
всички участващи търговци, като същевременно дава детайлни справки 
за бизнес анализ, пазарни проучвания и маркетингови данни в 
системата.  Системата осигурява изключително удобен и сигурен 
механизъм за проследяване на парични преводи, като се използва 
нестандартен подход за управление на средствата в клиентски микро-
сметки.  

 Системата е проектирана и разработена така, че да предоставя 
изключителни възможности за отчетност както за търговците, така и 
за клиентите, които пазаруват онлайн чрез виртуалния мол.  Не на 



последно място, в етап на окончателна разработка е и възможността 
системата да се интегрира с приложния интерфейс (API) на търговските 
системи, където това е необходимо. 

Основните технически параметри на системата за Virtual Mall включват 
съобразяване със следните ключови технически и функционални 
изисквания:  

• Пълна функционалност на системата през различни типове 
клиентски приложения – през уеб, както и през мобилни 
устройства  

• Гарантирана работа на IE 7+, Safari 4+, Mozilla Firefox 3.2+  
• Съдържание, което може да се генерира ръчно както от страна 

на администратори, така и от страна на потребители, с 
разрешени права 

• Мащабируемост - Възможност системата да поддържа над 50 000 
потребителя   

• Възможност системата да поддържа над 500 едновременни 
активни потребителски сесии   

• Планиране с оглед нарастващо по обем съдържание, 
потребители и очаквания за значително натрупване на 
исторически и бекап данни, които ще умножат размера на базата.	  


