
 

Заявка за софтуер на Хилти 
 

1. Първа стъпка: 

Попълнете заявлението за лиценз за новия ни софтуер PROFIS Engineering. Можете да го 

намерите на следния линк: 

https://www.hilti.bg/content/hilti/E4/BG/bg/engineering/software/profis-engineering-suite/Profis-

Engineering-Request.html 

За да получите лиценз е необходимо да попълните всички полета в заявката и да имате 

регистрация в нашата система, за което Ви молим да предоставите валиден БУЛСТАТ 

номер (за проектанти на свободна практика е възможно да направим регистрация с 

БУЛСТАТ-а, с който фигурират в регистъра на КИИП). Моля направете това в полето 

„Забележки“.  

 

 
 

2. Втора стъпка: 

Заявката Ви ще бъде обработена от нашите колеги от отдел клиентско обслужване, които 

ще Ви регистрират във вътрешна ни система с имейла и телефона, който сте посочили в 

заявката. След това наш представител ще се свърже с Вас, за да направите регистрация в 

нашия уебсайт (Хилти онлайн). Тази стъпка е необходима, за да изберете вашата парола 

за достъп до онлайн услугите на Хилти, една от които е нашият софтуер PROFIS 

Engineering. Вашето потребителско име е електронната поща, която се посочили при 

заявлението, и трябва да използвате при регистрация на сайта. Самата регистрация се 

прави на:  https://www.hilti.bg/ 

  

БУЛСТАТ – XXXXXXXXX 

https://www.hilti.bg/content/hilti/E4/BG/bg/engineering/software/profis-engineering-suite/Profis-Engineering-Request.html
https://www.hilti.bg/content/hilti/E4/BG/bg/engineering/software/profis-engineering-suite/Profis-Engineering-Request.html
https://www.hilti.bg/


 

Важно! Моля изчакайте наш представител да се свърже с Вас. Ако направите 

регистрацията на нашия уебсайт преди те да са въвели Вашите данни в системата ни, 

регистрацията ще отнеме повече стъпки и ще изисква от вас допълнителна 

информация. Ако вече фигурирате в базата данни, регистрацията отнема само 2 

стъпки:  

 

 

След като изберете Вашата парола ще получите имейл за потвърждение на  регистрация 

си на електронната си поща: 

 
 

 



 

 

 
По този начин избягвате да попълвате стъпки 2 и 3. 

3. Трета стъпка: 

След като сте направили регистрация на нашия уебсайт, колегите от клиентско обслужване 

могат да завършат процедурата с издаване на лиценз за софтуера Profis Engineering.  

На електронната си поща ще получите следното писмо: 

 
 

 



 

На посочения уеб адрес Вие може да определяте кой да работи със заявения/те от вас 

лиценз/и: 

 
 

 
 

 



 

В таблицата ще виждате Вашите данни и възможност да зачислите лиценз. Ако други Ваши 

колеги заявят лиценз по описаната горе процедура, те ще бъдат автоматично добавени в 

таблицата за зачисляване на лицензи.  

Хилти препоръчва да определите един администратор на лицензите, който ръчно да добави 

всички потребители. Нямате ограничение на броя потребители, който ще добавяте към 

системата. Няма ограничение в броя на лицензите, които можете да заявите. Ако имате 

необходимост от повече лицензи, може да повторите процедурата по заявката. Ако се прави 

от един и същ потребител, няма нужда от повторна регистрация на уебсайта на Хилти. 

След като колегите от клиентско обслужване обработят заявката в системата за 

разпределяне на лицензи, автоматично ще видите допълнителните полета (в посочения по-

горе пример има регистрирани 5 потребители, на които са разпределени 4 броя лицензи). 

 

4. Четвърта стъпка: 

След като потвърдите ползвателите на лицензите, всеки един от тях ще получи имейл с 

достъп до програмата на посочения имейл адрес (индивидуален за всеки потребител): 

 

 
Моля запазете имейлите от Хилти или запазете като „Bookmarks” линка за достъп до 

програмата. В случай, че имате проблеми с регистрацията или ползването на софтуера, 

може да се свържете с представител „Клиентско обслужване“ на телефон 0800 123 98 или с 

техническия консултант на Хилти, с когото работите. 

tel:0800%20123%2098

