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FIO® SYSTEMS AG е създадена преди 
повече от 15 години. Ние сме един от 
пионерите в бизнеса с уеб-базирани 
решения за недвижими имоти. 



над 300
спестовни и 

кооперативни 
банки

над 110.000
потребителя

над 2.000 
компании за 
недвижими 

имоти



Централата на FIO® SYSTEMS AG се намира в 
замъка Knauthain в немския град Лайпциг.



FIO® SYSTEMS Bulgaria е създадена през 2002 
година като дъщерна фирма на FIO® SYSTEMS AG. 



От 2013 година офисът в София се намира в собствена сграда, 
изцяло пригодена за нуждите на фирмата.



+25 нови служители за 2013

До 01.05.2014: 120 служители,

от които 6 стажанти



• Език за програмиране C#

• MS SQL server

• NHibernate, Fioport ORM

• MVC, MVP, WebApi, ASP.NET

• jQuery, Angular JS, Kendo UI

• NUnit, Moq, Selenium

• CCNet, SVN, Git

• Agile methodologies

██ Технологии и архитектура



██ Софтуерни продукти

5 софтуерни продукта, интегрирани в 

единна платформа, обслужваща нуждите 

на пазара за недвижими имоти:

• FIOPORT VERMARKTUNG

• FIOPORT ERP

• FIOPORT ACCOUNT

• FIOPORT SCHADENMANAGEMENT 

• FIOPORT ABRECHNUNG



Web-базиран продукт, предлагащ всички възможности за изпълнение на 
ефективен маркетинг на недвижими имоти.

• Управление на недвижими имоти

• Управление на контакти

• Управление на профили за търсене

• Document center

• История на промените и управление на задачи

• Joint business

• Изплащане на комисионни

• Система за сигурност

• Анализи

██ FIOPORT VERMARKTUNG 



• ASP.NET Web Forms

• Active record

• Layered Architecture (DAL, BLL, Views)

• Dependency Injection

• Unit testing and mocking

• NHibernate, SPA (WebApi, Angular JS, Kendo UI)

██ FIOPORT VERMARKTUNG 



FIOPORT ® ERP е проектиран 
като цялостна система за 
изпълнение и оптимизиране 
на всички бизнес процеси при 
управлението на недвижими 
имоти.

██ FIOPORT ERP 



██ FIOPORT ERP 
Modern Enterprise Application Framework

• ASP.NET MVC

• Domain Driven Design (Entities, Repositories, Domain Services, Application Services, DTOs...)

• Layered Architecture (Domain, Application, Presentation, Infrastructure Layers)

• Composable and reusable modules (Administration, Document center, Reports, Data 
importing)

• Dependency Injection (StructureMap as DI container)

• Object-Releational Mapping (NHibernate, can work with many DBMS)

• Localization system

• Exception handling and validation

• Helper classes to implement common tasks

• Web-based Form editor and metadata editor

• RAD, code generation for CRUD operations



• Уеб-базирана система за автоматизирано 

обработване на финансови транзакции

• Виртуализация на сметки – под една реална банкова 

сметка се създават много виртуални
– Намаляване на разходите на банките за обслужване на сметки, 

които сами по себе си не носят голям доход на банките

– Ускоряване на финансовите операции

– Пълно обслужване на виртуалните сметки (различни видове 

плащания, изчисление на лихви)

• Видове сметки
– Сметки на дружества за недвижима собственост (главно):

• Гаранционни депозити

• Поддръжка на етажна собственост

– Църковни сметки

– Адвокатски сметки и много др.

• Подобрява взаимодействието между компаниите 

(брокерите), техните клиенти и банките

██ FIOPORT ACCOUNT



• ASP.NET Web Forms

• Domain Driven Design (Entities, DTOs)

• Layered Architecture (DAL, BLL, Controllers, Views)

• Fioport ORM

• MVC design pattern

• Dependency Injection

• Unit testing and mocking

██ FIOPORT ACCOUNT



• Уеб-базирана система, автоматизираща управлението на:
– Застраховани недвижими имоти

– Застрахователни рискове

– Застрахователни полици

– Споразумения по застрахователни искове

• Системата автоматично извършва оценяване, плащане и 

фактуриране по застрахователни искове

• Подобрява взаимодействието между жилищната 

индустрия, брокерите на недвижими имоти и 

застрахователите

██ FIOPORT SCHADENMANAGEMENT



• ASP.NET Web Forms

• Domain Driven Design (Entities, DTOs)

• Layered Architecture (DAL, BLL, Presenters, Views)

• Fioport ORM, NHibernate

• MVP design pattern

• Unit testing and mocking

██ FIOPORT SCHADENMANAGEMENT



Ние вярваме, че инвестицията в човека е най-добрият
източник на качествени специалисти.



██Менторска програма

• Има за цел да въведе младите специалисти в работния процес

• Програмата има 2 части:
– Технически ментор – осъществява техническо обучение и помощ по 

определени технически теми

– Проектен ментор – помага за навлизането на разработчика в бизнес логиката на 

проекта

• Компанията инвестира в изграждането на ценни служители, които 

са бъдещите лидери на FIO

• Всеки служител разполага с 10% от работното си време за 

самообучение и запознаване с нови технологии



██ Отворени позиции
• JavaScript Developer

– Разработка и поддръжка на HTML 5 client-side приложения

– Оптимизация и подобрение на съществуващия код

– Писане на unit тестове

• Junior Front-End Developer
– Участие в разработка на нашия нов корпоративен дизайн

– Участие в проектирането на нови продуктови характеристики

– Активна работа в подобряване на нашите продукти в смисъла на модерен дизайн и ползваемост

• .NET Intern
– Разработка на уеб приложения за вътрефирмена употреба (HR система)

– Продължителността на стажа е от 3 до 6 месеца в зависимост от количеството работа и възможностите 

на стажанта

– Необходимо е кандидатите да имат завършен поне 2-ри курс в информатична специалност и добри 

познания в областта на ООП

Изпратете CV на e-mail: jobs.bulgaria@fio.de. За повече информация можете да се 

обърнете към представителите на нашия щанд пред факултета.



FIO® SYSTEMS Bulgaria

София, ж.к. Лозенец
ул. Галичица №22
E-Mail:      jobs.bulgaria@fio.de
Web site: www.fio.de



Благодарим Ви за вниманието! 

Боян Трушев

Костадин Маринов


