“КЕЙ ВИ ЗЕТ МЮЗИК” ЕООД на 20.06.2016 г. подписа договор BG16RFOP0022.0011249-С01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Министерство на икономиката с
предмет изпълнение на проект: „Подобряване на производствения капацитет в “КЕЙ ВИ ЗЕТ
МЮЗИК” ЕООД.
Проектът е свързан с доставка, инсталиране и внедряването на софтуер за унифицирана и
подобрена обработка и разпространение на аудио и графични файлове и метадата
свързана с тях - 1 брой. Софтуерът ще ускори и унифицира процеса по генериране,
конвертиране и разпространение на дистрибуционни пакети състоящи се от музикални,
графични файлове, ринг тонове и метадата; автоматизира и повиши капацитета на процеса по
обработка и конвертиране на метадата за авторски права и интелектуална собственост и
автоматизира процеса по проследяване на разпространението на дистрибуционни пакети и
правата за тях, с което ще бъде подобрен производствения процес в компанията. В допълнение
софтуерът ще отстрани необходимостта от продължаване на практиката за поддържане на архив
с изпращаните и вече обработени аудио и графични файлове.
Оборудването ще се закупи със средства по Оперативна програма „Иновации и
конкурентоспособност“ 2014-2020 г., като общата сума на инвестицията е 145 000.00 лв., от
които 101 500.00 лв. безвъзмездна финансова помощ (86 275.00 лв. европейско и 15 225.00 лв.
национално съфинансиране) и 43 500.00 лв. собствено съфинансиране.
Обща цел на проекта: Подобряване на производствения капацитет на “КЕЙ ВИ ЗЕТ МЮЗИК”
ЕООД, чрез въвеждане на ново технологично оборудване.
Специфични цели на проекта:
- Нарастване на приходите от износ на компанията;
- Повишаване на ефективността на производствения процес на дружеството;
- Ускоряване и унифициране на процеса по генериране, конвертиране и разпространение
на музикални, графични файлове, ринг тонове и метадата;
- Автоматизиране на процеса по обработка и конвертиране на метадата за авторски права и
интелектуална собственост;
- Автоматизиране на процеса по проследяване на разпространението на дистрибуционни
пакети и правата за тях;
- Осигуряване на по-широко разпространение на цифрова музика и видео сред по-голяма
мрежа от онлайн музикални платформи и авторски компании;
- Съкращаване на необходимото време за предоставяне на услуги по разпространение с
50%;
Резултати:
1. Подобрен производствен процес, в резултат на закупения, инсталиран и внедрен софтуер
за унифицирана и подобрена обработка и разпространение на аудио и графични файлове
и метадата свързана с тях - 1 бр.
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2. Ускоряване и унифициране на процеса по генериране, конвертиране и разпространение
на дистрибуционни пакети състоящи се от музикални, графични файлове, ринг тонове и
метадата;
3. Автоматизиране на процеса по обработка и конвертиране на метадата за авторски права и
интелектуална собственост;
4. Автоматизиране на процеса по проследяване на разпространението на дистрибуционни
пакети и правата за тях.
5. Намаляване на необходимото време за предоставяне на услугите на компанията;
6. Изменение на средните генерирани приходи от износ вследствие на инвестицията по
проекта;
7. Увеличена производителност;
8. Подобряване на ефективността и ефикасността на производствения процес, в резултат на
закупения и инсталиран софтуер за унифицирана и подобрена обработка и
разпространение на аудио и графични файлове и метадата свързана с тях - 1 бр.
9. Повишаване на ефективността на производствените разходи;
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