
Пазар
Microsoft e мултинационална софтверска 
компанија, основана на 4 април 1975 година, од 
страна на еден од највлијателните луѓе на 21-от 
век, Бил Гејтс и неговиот бизнис партнер, Пол 
Ален. Седиштето на корпорацијата се наоѓа во 
Редмонд Вашингтон, САД. Меѓу најпознатите и 
најдобро продаваните производи се издвојуваат: 
оперативниот систем Microsoft Windows и 
софтверскиот пакет за канцелариско работење 
Microsoft Office.

Една од клучните визии коишто ги имаше 
Бил Гејтс, основачот на оваа компанија, беше - 

компјутер на секое работно 
биро и во секој дом. Ваквата 
визија доживеа многу брза 
експанзија, а доказ за 
успешното работење беше, и 
сè уште е, големиот удел на 
пазарот што го има Microsoft 
во однос на оперативниот систем за бизнис и 
за домашните корисници, правејќи ја оваа 
компанија лидер во софтверската индустрија. 
Доказ за ова е и последниот годишен извештај 
на Microsoft за 2008 година со остварен приход 
од 60,42 милијарди долари, што е за 18% повеќе 
од претходната година, како и бројката од 
преку 90.000 вработени во повеќе од 105 земји. 

Историјат
Приказната за успехот на Microsoft започнува 
во 1980 година, кога првпат компанијата јавно 
го презентираше својот прв оперативен систем, 
кој претставуваше верзија на DOS (Диск 
оперативниот систем). Овој оперативен систем 
и овозможи на компанијата да се здобие со 
вистински успех. 

За време на транзицијата од MS-DOS во 
Windows, Microsoft Office бележи одлични 
резултати во однос на конкурентските 
софтверски пакети, за подоцна Microsoft да 
прерасне во доминантна компанија во 
софтверскиот бизнис, со пазарно учество далеку 
поголемо од она на конкурентите. Откако 
Microsoft промовираше неколку верзии на 
Microsoft Windows, почнувајќи од 1990 година, 

корпорацијата веќе бележеше успеси и држеше 
90% од светскиот пазар за персонални 
компјутери. До 1993 година, Windows стана 
најшироко користен GUI-оперативен систем во 
светот (GUI-Графички кориснички интерфејс). 

На 24 август 1995 година, Microsoft го 
издаде Microsoft Windows 95, нова верзија на 
водечкиот компаниски оперативен систем кој 
понуди комплетно нов кориснички интерфејс. 
Повеќе од милион копии на Microsoft Windows 
95 беа продадени во првите 4 дена, веднаш по 
неговата промоција. Во 2001 година, Microsoft 
ги издаде и Windows XP и Office XP, кои имаа 

цел да ги донесат на ново ниво 
предностите и карактеристиките на 
овие производи наменети за бизнис 
потребите, но и за домашна употреба.  

Windows Vista - наречена 
„Longhorn” во раните 

фази на развој - за 
првпат беше 
претставена пред 
корисниците на 30 
јануари 2007 
година. Заедно со 
Windows Vista беше 
промовирана и 
новата верзија на 
Office пакетот, 
наречена Microsoft 
Office System 2007. 

Достигнувања
Канцеларијата на 
Microsoft во Скопје е 
отворена во 2004 
година и е во целосна 
сопственост на 
Microsoft Corporation, 
Redmond, WA. 
Канцеларијата е 
одговорна за развој на 
македонскиот пазар, 
како и на пазарот во Косово. 
Главните активности на канцеларијата се: 
развој на пазарот, промоција, развој на 
партнерската мрежа и маркетинг. Без разлика 
каде се наоѓаат канцелариите на оваа светски 
позната компанија, политиката на работење и 
целите се врзивното ткиво што ги спојуваат во 
една единствена целина наречена Microsoft.

Отворањето на канцеларија на Microsoft е 
со стратегиска определба да биде лидер во 
трансферот на знаење и технологии во 

Република Македонија. Од нејзиното 
формирање до 2009 година, обемот на 
деловното работење, како и бројот на 
вработените постојано расте согласно со 
потребите на пазарот. Уште од самото 
отворање, канцеларијата постојано работи на 
развојот на македонскиот пазар и на 
партнерската мрежа, бидејќи соработката со 
дистрибутерите и партнерите е од 
исклучителна важност за да можат да се 
задоволат потребите за современи 
ИТ-решенија на нашите корисници. Бројот на 
партнери со кои Microsoft активно работи, од 
основањето до денес, исто така е во постојан 
подем. Така, на пазарот во Македонија, 
вклучувајќи го и Косово, Microsoft во 2009 
година соработува со 21 Microsoft Gold 
Certified партнери. 

Придобивките од директната присутност на 
Microsoft на македонскиот пазар се чувствуваат 
во сите сегменти на живеењето, без разлика 
дали станува збор за успехот на домашните 
ИТ-компании или, пак, за зголеменото и 
успешно користење на компјутерите во 
домашна средина.  Вреден за споменување е 
ангажманот во развој на е-владини решенија за 
Владата на Република Македонија - решенија 
преку кои се модернизира државната 
администрација и со кои компаниите и 

граѓаните добиваат 
поквалитетни услуги. Како 
дел од постојаните заложби 
за олеснето работење и 
примена на компјутерите, 
Microsoft Македонија ги 
објави македонските и 
албанските верзии на 

најкористените производи: Windows (Windows 
XP, Windows Vista) и Microsoft Office (Office 2003 
и Office 2007). Постојано се работи на 
локализација на сите нивни идни верзии, но и на 
некои од останатите производи како што се: 
Internet Explorer 8, SharePoint Portal Server 2010. 

Имајќи го предвид екстремно брзиот развој 
на технологиите и достигнувањата во 
ИТ-индустријата, Microsoft Македонија секоја 
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Microsoft

Вредноста на Microsoft брендот, според 
Interbrand студијата од 2009 година, е проценета 
на 78.249.000.000 американски долари. 

На 17-годишна возраст, Бил Гејтс му ја продал 
својата компјутерска програма на своето средно 
училиште за 4.200 американски долари.

Името Microsoft потекнува од зборовите 
microcomputer и software, а за првпат е 
употребено на 29 ноември 1975 година во едно 
писмо на Бил Гејтс упатено до Пол Ален.

година организира голем број на настани меѓу 
кои е и ВИЗИЈА, најголемата деловно-
технолошка конференција во Република 
Македонија, на која има 600 учесници и над 30 
предавања во текот на двата конференциски 
дена. ВИЗИЈА има водечка улога во локалното 
ИТ-опкружување, било да се работи за технички 
прашања или за областите на секојдневното 
деловно работење. На овој начин, корисниците 
и партнерите секоја година имаат можност да 
дознаат за новите технологии на Microsoft, да 
разменуваат деловни идеи, конкретно знаење и 
јасни иновации, 
релевантни за сите 
учесници, деловни и 
ИТ-ориентирани.

Покрај напорите на 
канцеларијата на 
Microsoft во 
Македонија да ги 
пренесе што побрзо и 
поквалитетно 
светските 
ИТ-трендови во 
Република Македонија, 
евидентна е и 
заложбата за 
адаптирање на 
софтверот и 
програмите кон 
локалната средина. 
Доказ за ова е и промоцијата на алатката за 
проверување на македонскиот правопис. Оваа 
алатка има за цел да помогне во избегнување на  
печатните или правописните грешки кога 
пишувате текст на македонски јазик со кирилица. 
Со нејзина помош корисниците и понатаму 
можат да продолжат да работат на англиската 
верзија на Microsoft Office 2007 на која се и 
навикнати, но сега има кој да го проверува 
нивниот правопис и да ги поправа печатните 
грешки.

Производ
Во Microsoft луѓето се секојдневно мотивирани 
и инспирирани да го подобрат начинот на кој 
корисниците го користат софтверот за да 
изнајдат креативни решенија за своите бизнис-
проблеми и за развивање на нови бизнис-

модели.
Начинот на кој во Microsoft се води 

бизнисот се потпира на неколку бизнис-
сегменти:
- Клиент
- Сервер и алатки за развој
- Online Services Business
- Microsoft Business Division
- Entertainment и Devices Division

Скорешен развој
Ако пред 30 години основната визија на 
корпорацијата беше компјутер на секоја маса, 
почнувајќи од 2008 година оваа визија е 
преточена во креирање на единствени искуства 
за нашите корисници низ комбинација на моќта 
на интернетот и магијата на софтверот, преку 
светот на дигиталните уреди. Оваа визија 
одлично се вклопува во глобалната мисија на 
Microsoft: да им овозможи на поединците и на 
компаниите целосно да го реализираат својот 
потенцијал преку употреба на современи 
софтверски решенија.     

Од локалните активности секако мора да се 
истакнат и заложбите за остварување на 
интероперабилноста, т.е. стремежот да се 
одговори на корисничката потреба за 
оптимизирање на перформансите, истовремено 
намалувајќи ги трошоците и комплексноста. 
Преку општествена соработка и партнерство со 
конкурентните компании и технологии, 
Microsoft ги поместува границите на тоа што 
значи успешно 
работење и 
креира производи 
и решенија што 
одлично 
функционираат со 
производите на 
конкурентните 
компании. 
Microsoft во 
поново време 
исто така ги разви 
и т.н. Windows-
принципи, за да им 
помогне на 

развивачите на софтвер и на софтверските 
инженери. Овие принципи можат да и помогнат 
на индустријата и на корисниците во 
понатамошните иновации, додека истовремено 
ги креираат и ги заштитуваат можностите за 
натпревар.

Промоција
Она по што Microsoft е препознатлив како 
бренд и компанија, се постојаните напори да се 
засили и да се поттикне средина што ќе 
овозможува напредок и развој на иновации. 
Microsoft овозможува широк избор на програми 
и на производи што се сосредоточени на 
посветеноста за одговорна и етичка бизнис-
практика во која се промовираат корисничкиот 
избор, индустриските можности, 
интероперабилноста и транспарентноста.

Microsoft се стреми да ги задржи високите 
стандарди од секој аспект на бизнисот, 
истовремено изнаоѓајќи иновативни решенија за 
да ги пресретне потребите и очекувањата на 
корисниците. Под ова се подразбира 
партнерство со владите, општествата и со 
бизнисите низ светот засновани на дигитална 
содржина. Успехот на Microsoft се должи на 
долгорочната посветеност на иновации. Ниту 
една друга компанија од нашата индустрија не 
инвестира повеќе во истражување и развој 
(R&D) отколку Microsoft, кој, на пр. во 2008 
година, инвестираше 8,2 милијарди долари во 
овој сектор. Инвестициите на корпорацијата се 
однесуваат на долгорочни истражувања коишто 
овозможуваат откритија во науката и 
технологијата, како и реализација на локални 
иновации што ги развиваат социјалните и 
економските можности за општествата во 
светски рамки.

Вредности на трговската марка
Microsoft е еден од најпопуларните брендови во 
светот, препознатлив по иновативните решенија 
и квалитетното работење. Во Microsoft успехот 
произлегува од страста за креирање на 
вредности наменети за корисниците, 
акционерите и партнерите, вредности наменети 
за своите вработени и за пазарите на кои 
Microsoft е присутен со свои канцеларии.

Microsoft е долгорочно посветен на 
сопствената мисија, со која има цел да им 

помогне на бизнисите и корисниците да го 
реализираат својот целосен потенцијал. Како 
што Microsoft постојано се стреми да ги 
подобри своите производи, така компанијата 
постојано оди напред во развивањето на нови 
технологии за да им понуди поквалитетни 
услуги на своите корисници. 

www.microsoft.com.mk
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