Пазар

Дуна е водечка македонска ИТ-компанија која ги
движи своите клиенти низ бизнисот од 1994 година.
Како експерт за корпоративни проекти, со понуда
на целосни решенија и интеграција, софистицирани
софтверски пакети и управување со документи, Дуна
претставува незаменлив партнер на македонскиот
пазар. Меѓу корисниците на Дуна се вбројуваат
многу македонски компании, владини и невладини
организации, со кои се гради долгорочен однос
базиран на доверба и грижа за нивните потреби.
Во богатата понуда на компанијата се
вбројуваат многу светски познати брендови како
Apple® - иноватор во развојот на персоналните
компјутери и музичката индустрија; RICOH® - лидер
во решенија за печатење и управување со
документи; OKI® - светски познат производител на
печатари за деловни и домашни корисници; Psion® најиздржливи и флексибилни рачни компјутери и
мобилни решенија; Garmin® - навигациони уреди;
Clasus® - интерактивни табли; Brahler ICS® конференциска опрема и опрема за симултан
превод и Tentnology® - врвни шатори и структури од
платно. Дуна e произвoдител на фискални каси
Браво и развива свој деловен софтвер ULTIMA®. Со
понудата на високо софистицирани решенија
наменети за деловни потреби, Дуна остварува
големо пазарно учество во бизнис секторот. Од
2006 година, со претставувањето на брендот
Apple® во Македонија Дуна значително го
зголемува учеството во малопродажбата.
Дуна е присутна на интернационалниот пазар
преку соработката со големи транснационални
корпорации, кои се корисници на софтверските
пакети ULTIMA® што придонесе кон голема
пенетрација во земји надвор од Македонија, меѓу
кои и Србија, Косово, Бугарија, Албанија, Босна и
Херцеговина, Хрватска и Азербејџан.

Достигнувања

Дуна забележува континуиран раст и развој, што се
мери преку одличната застапеност на домашниот и
интернационалниот пазар, зголемување на понудата
на производи и услуги и пораст на
профитабилноста. Во изминатите години,
компанијата значително ја зајакна својата позиција
меѓу бизнис сегментот, каде се остваруваат
извонредни резултати од продажба на компјутерски
хардвер и софтвер. Имено, денес Дуна е лидер во
дигитални решенија за печатење и управување со
документи, понуда на софтвер за деловно работење
и услуги за интеграција на сите процеси во
компаниите.
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Како резултат на својата долгогодишна
стратегија, Дуна активно работи да ја приближи
врвната технологија до корисниците и да се
обезбеди супериорна услуга. Помеѓу најголемите
достигнувања на Дуна се секогаш оние кои го
потврдуваат квалитетот и даваат признание за
работата на компанијата преку задоволството на
корисниците. За да се осигура извонредна услуга,
Дуна го разви својот Систем за квалитет при што
посебно признание претставува Сертификатот за
квалитет ISO 9001:2008.
Доброто корпоративно работење, односот
кон вработените, партнерите, корисниците и
пошироката околина постојано се подобрува со
цел да се понуди заокружен систем. Иновативниот
пристап на компанијата претставува баланс на
економска профитабилност и дејствија за
подобрување на социјалните аспекти и животната
околина. Општествено одговорните практики на
Дуна се признати од домашни и интернационални
организации, а меѓу бројните признанија се
вбројуваат сертификат за компанија со добро
корпоративно работење од Транспарентност
Нулта Корупција, сертификат за компанија со
добро корпоративно
делување од USAID и
Министерство за
економија, награда за
корпоративна
општествена
одговорност и награда
за филантропски
активности од USAID
и CIRA.
Работењето на
Дуна е во синергија
со околината, за да се
обезбеди чиста и
здрава животна
средина за идните

поколенија и затоа се промовира и применува
еколошки пристап низ сите нејзини активности.
Како награда за залагањата на компанијата за
зачувување на животната средина Дуна го доби
Сертификатот за заштита на животната околина
ISO 14001:2004. Дуна е добитник на многу други
престижни признанија како наградата за заштита
на околината 2004/05 од NRG, компанија на
RICOH, и националната награда за најдобри
општествено одговорни практики во 2009 година
во категорија животна средина доделена од
Министерството за економија.

Историјат

Oснована од партнерите Александар Пајковски и
Коце Петров, Дуна се вбројува меѓу пионерите на
македонската ИТ индустрија. Суплементарноста и
заедничкиот ентузијазам за високо софистицирани
технологии на основачите се параметри кои и
денес се пренесуваат на тимот на компанијата и
придонесуваат за успешниот раст и развој на Дуна.
Од самите почетоци, фокусот на компанијата
е насочен кон напредни решенија дотогаш
непознати на македонскиот пазар. Токму затоа,
развојот на Дуна се движи во насока на понуда и
интеграција на хардверски и софтверски
производи чии што корисници се големи
компании, државни агенции и институции, а во
насока да се обезбеди подобрување и
оптимизација на работењето, заштеда на трошоци
и генерирање на профит. Дуна постојано го
надополнува своето богато портфолио со светски
познати брендови - Apple®, RICOH®, OKI®,
Psion®, Clasus® Interactive Whiteboards, Brahler
ICS®, Tentnology® и Garmin®.
Во 2006 година Дуна го отвори првиот
продажен салон за Apple® во Скопје, со што ги
доближи врвните технолошки иновации до
крајните корисници.
Како резултат на долгодишниот развој на

софтверски апликации, во 2010 година Дуна го
претстави првиот комплетен македонски ERP
софтвер ULTIMA® кој е производ со огромен
успех на пазарот. ULTIMA® е напреден софтвер
кој ги интегрира сите бизнис-функции во еден
систем, обезбедувајќи флексибилност, стабилност
и сигурност. Пакетот софтверски решенија
претставува спој на модули за различни сегменти
во работењето на една компанија: набавка,
продажба, дистрибуција, комерцијално работење,
книговодство, унапредување на продажба и многу
други сегменти. Дополнително, Дуна развива и
нуди други апликации - ULTIMA® Business
Intelligence, Records Management, Popis и POS.

Производ

Полето на делување на Дуна опфаќа компјутерски
инженеринг, развој на апликативен и
специјализиран софтвер, развој на системи за
автоматска идентификација и прибирање на
податоци, продажба на
компјутерски системи и
компоненти,
проектирање, изведба и
одржување на
компјутерски мрежи,
дистрибуција на печатари,
мултифункционални
уреди, фотокопири,
телефакси, продажба на
навигациони уреди,
интерактивни табли,
производство,
дистрибуција и
одржување на фискална
апаратура, изнајмување и
дистрибуција на
конференциски системи
и системи за симултан превод, како и инсталација,
пост-продажна сервисна поддршка, проектен
менаџмент и развој на решенија на барање на
корисниците.
Како лидер во системската интеграција, Дуна
обезбедува анализа, дизајнирање и поврзување на
сложени системи, со користење на свои сопствени
решенија, различни технологии и платформи и
стекнато искуство и знаење на својот високо
професонален тим. Применетата експертизата и
вештините се во насока да обезбедат непречено
функционирање на сите деловни процеси, а
портфолиото на компанијата континуирано се
наградува за да се обезбеди богата понуда за
крајните корисници.

Неодамнешен развој

Фокусот на Дуна кон развој на напредни
апликации ULTIMA® во изминатите години се
докажа како вистинска одлука на менаџментот, со
бројни корпоративни корисници и јавни
организации. Секторот за истражување и развој на
софтверски решенија е една од клучните

компоненти на Дуна, бидејќи ја обезбедува
неопходната поддршка и интеграција на сложени
системи кај крајните корисниците. Новите
трендови за автоматизација на процесите и
операциите во компаниите ја наметнаа и
потребата за понатамошен развој на нови
иновативни софтверски решенија кои ќе осигураат
поголем пазарен сегмент согласно стратешкиот
план за раст.
Од основањето на компанијата, мисијата која
постојано се следи е во насока на освојување на
интернационалните пазари. Бројните корисници на
Дуна низ Балканот и Источна Европа се најдобар
показател дека интегрираните решенија и
софистицираните технологии ги надминуваат
националните граници. Ефикасното разбирање на
барањата на компаниите овозможува извонредна
понуда и услуга, а оттука и потребата на Дуна да
се доближи до своите корисници. Од 2000 година
Дуна е присутна на косовскиот пазар со свое
претставништво, а во 2011
година компанијата ја
продолжи својата регионална
експанзија и го отвори
своето ново претставништво
во Албанија.

"сервис и грижа".
Во 2011 година Дуна го претстави пред
јавноста својот нов слоган "Ветер во вашите едра"
што ја симболизира моќта на технологијата и
знаењето во подобрување на деловните текови на
крајните корисиници. Воедно, слоганот го
отсликува и успешното партнерство кое се гради
меѓу Дуна и пошироката заедница во текот на
изминатите неколку децении и кое што
претставува синергија на заеднички вредности и
култура.

www.duna.mk

Промоција

Врвниот квалитет,
напредните карактеристики и
еколошките аспекти на
технологијата која ја нуди
Дуна се главни компоненти
на комуникациската
стратегија со корисниците и
со пошироката јавност. За да
се осигура точно и
навремено информирање на
сите сегменти на пазарот, Дуна ги користи сите
расположливи алатки на масовните медиуми и
активно промовира интеракција со помош на
социјалните медиуми и веб страната на
компанијата.
Вредностите на трговските марки кои ги
застапува Дуна, своите сопствени марки и
корпоративниот имиџ, промовираат
транспарентност и континуиран дијалог со
корисниците. Токму затоа, очекувањата и
корисничкото искуство од производите и услугите
на Дуна секогаш во целост ги исполнуваат
маркетиншките напори на компанијата.

Вредност на трговската марка

Сидрото на вредности на Дуна лежи во
бескомпромисната посветеност кон квалитетот на
врвната технологија. Дуна е ориентирана само кон
најдобрите светски брендови кои се гаранција за
сигурност и доверливост. Извонредната услуга кон
клиентите е водич кон осигурување на посебно
корисничко искуство, запишано во
долгогодишното мото на компанијата кое гласи

Дали сте знаеле дека...

ДУНА
Дуна е прва македонска ИТ компанија која е
сертифицирана со ISO 14001 стандардите за
заштита на животната околина.
Дуна го отвори првото Интернет кафе во
Македонија.
Дуна е застапник на 8 светски брендови Apple®, RICOH®, OKI®, Psion®, Clasus®
Interactive Whiteboards, Brahler ICS®,
Tentnology® и Garmin®.
Во 1997 година со дигиталните печатари на
Дуна се испечатени 700000 избирачки
легитимации и избирачки списоци во
Државниот завод за статистика за само 3 дена.
Првиот Apple регионален тренинг центар на
Балканот го отвори Дуна во 2009 година.
Во 2010 година е промовиран првиот
македонски ERP софтвер ULTIMA®.
Дуна има над 100 признанија и сертификати
добиени во своето 18 годишно работење.
Уште во 2009 година ја поведе првата голема
иницијатива и кампања за собирање и
рециклирање на е-отпад за што доби награда
за општествено одговорни практики.
Поради раст на компанијата, во 2011 година по
4 пат се смени седиштето во поголем деловен
простор.
20% од вработените во Дуна работат на Apple
платформа.
Два пати годишно, 5 едриличарски тима од
Дуна учествуваат на регатите на Јадранско
море.
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