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група компаній «Паpус»
Мета групи компаній «Парус» – створення інструментів для ефективного
управління бізнесом на базі сучасних інформаційних комплексів. Цій меті підпорядковані і філософія, і організаційна структура, і стиль роботи компанії.
Група компаній «Парус» заснована в 1990 році.
Основний вид діяльності компанії: розробка, просування і впровадження ПЗ для автоматизації управління
підприємствами та організаціями.
Перший продаж програмного забезпечення відбувся в 1991 році. Сьогодні група компаній «Парус» є однією з найбільших софтверних компаній України, які розробляють ПЗ для управління підприємством.
Крім Центру розробки, за час своєї діяльності, центральний офіс розвинув потужну регіональну мережу,
яка налічує 28 регіональних представництв і понад два десятки дилерських компаній. Загальна кількість співробітників групи компаній «Парус» складає більше 550 фахівців, з яких понад 250 працюють у київському офісі.
Кількість інсталяцій на сьогодні перевищує 200 000.
Будучи системним інтегратором і маючи в своєму розпорядженні кваліфікований персонал, група компаній «Парус» є розробником програмного забезпечення для управління підприємством, постачальником
супутнього програмного забезпечення (Oracle, Microsoft), різного торгового обладнання (ЕККР ІКС, МІНІ, Datecs,
Samsung і ін.), POS-обладнання (Posiflex, Flytech, JIVA, IBM, Aura, Epson, Tysso і ін.), обладнання систем контролю доступу (Card Systems) та надає своїм клієнтам широкий спектр послуг, перелік яких може задовільнити найвимогливіших з них.
Група компаній співпрацює з українськими НЗ в рамках програми «Група компаній «Парус» – для навчальних закладів України». Сьогодні, програмні продукти групи компаній Парус викладаються в більш ніж в 600
навчальних закладах України I-IV рівня акредитації. У навчальному центрі в Києві і на базі вищих навчальних
закладів – партнерів проводяться різноманітні тренінги, де викладачі навчаються програмним продуктам
«Парус», здають кваліфікаційні тести.
Для проведення різного роду заходів, семінарів, тренінгів, конференцій, у головному офісі компанії, в
Києві, функціонує конференц-зал, здатний прийняти до 150 чоловік. Зал оснащений сучасним мультимедійним
обладнанням, кліматичною системою та зручними кріслами, що дає змогує проводити масштабні заходи в комфортних умовах.

Група компаній «ПАРУС»
Київ, вул. Є.Харченка, 42-Р, тел./факс: 565-55-77, 565-55-44, e-mail: market@parus.ua, www.parus.ua
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Використання програмних рішень групи компаній «Парус» забезпечує для підприємств, організацій
та установ поліпшення якості бізнес-процесів, зниження витрат і рівня зловживань, збільшення інвестиційної привабливості та формування нових конкурентних переваг.
Група компаній «Парус» є розробником великої
кількості програмних продуктів, що дозволяють автоматизувати різні аспекти діяльності сучасної компанії
в будь-якій галузі. Завдяки модульному принципу
побудови системи існує можливість поступового
нарощування її можливостей при розширенні автоматизації завдань управління підприємством.
Парус-Підприємство 8. Система орієнтована на
підтримку прийняття рішень і комплексну автоматизацію управління та обліку на великих і середніх
підприємствах різної галузевої спрямованості – в
корпораціях, холдингах з територіально-розподіленою структурою. Легке тиражування системи
дозволяє знизити сукупну вартість володіння
(TCO) і витрати на супровід.
Парус-Бюджет 7. Комплексна система автоматизації облікових і управлінських завдань для малих
і середніх установ, організацій, які фінансуються з
бюджету. Система розроблена на основі аналізу
побажань клієнтів і відповідно до вимог бюджетної
класифікації, прийнятої Державною Казначейською
Службою.
Парус-Бюджет 8. Призначена для автоматизації управлінських та облікових завдань у великих
бюджетних структурах. У системі використані
сучасні технології, що дозволяють ефективно використовувати її у великих державних організаціях,
які мають розгалуджену структуру і велику кількість користувачів. Програмні продукти «Парус»
використовують більше 80% головних розпорядників бюджетних коштів.
Парус-Підприємство 7. Проста, зручна, і, водночас, потужна повнофункціональна система, призначена для автоматизації всіх облікових і цілого
ряду управлінських завдань підприємств малого і
середнього бізнесу різної галузевої направленості.
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jПарус. Платформа, створена на основі хмарних
технологій з розширеними можливостями доступу
через мобільні пристрої, яка також має ряд технологічних і функціональних переваг (трирівнева архітектура «клієнт-сервер»; використання різних СКБД:
PostgreSQL, Oracle, та ін.; робота на локальних, зовнішніх серверах і в дата-центрах; можливість роботи в
середовищі вільнопоширюваного і коммерційного ПЗ;
використання Linux і Windows в якості ОС як сервера,
так і клієнта; масштабованість і простота адміністрування; різні схеми постачання, в т.ч. SааS; використання глобальних сервісів; синхронізації даних з
мобільними пристроями; наявність web, mobile і desktop клієнтів).
Парус Інтернет-Консультант www.consultant.parus.ua. Інформаційно-аналітична система по законодавству України
розроблена для правової підтримки діяльності організацій. Містить більше 500 тис. нормативно-правових документів
України, а також велику кількість довідкової інформації. Система доступна онлайн, безкоштовно та без реєстрації.

Облікові й управлінські завдання, які вирішуються за допомогою ПП «Парус»:
¨ Бухгалтерський і податковий облік
¨ Розробка і проектування продукції
¨ Розрахунок заробітної плати
¨ Управління якістю
¨ Управління персоналом
¨ Бюджетування і контролінг
¨ Управління конкурсними закупівлями
¨ Управління відносинами з клієнтами (CRM)
¨ Консолідація та зведення звітності
¨ Управління програмами лояльності
¨ Управління закупівлями
¨ Управління рестораном / кафе
¨ Складський облік
¨ Управління готелем
¨ Управління реалізацією
¨ Управління магазином
¨ Управління матеріально-технічним забезпеченням
¨ Управління лікувальним закладом
¨ Управління майном
¨ Управління туристичним агентством
¨ Управління бізнес-процесами
¨ Управління страховою компанією
¨ Управління логістикою
¨ Управління аквапарком
¨ Управління плануванням і фінансуванням
¨ Управління розважальним комплексом
¨ Управління документообігом
¨ Управління спорт / фітнес клубом
¨ Контакт-центр
¨ Управління видавництвом
¨ Контроль доступу
¨ Управління об'єктами нерухомого
¨ Керування виробництвом
майна
¨ Управління молочним виробництвом
¨ Облік витрат і калькуляція собівартості
¨ Управління рекламним агентством
¨ Управління техніко-економічним плануванням
¨ Управління нічним клубом
¨ Управління плануванням виробництва
¨ Управління навчальним закладом
¨ Оперативний облік
¨ Правова підтримка
¨ Управління автотранспортом
3
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Укртелеком
www.ukrtelecom.ua
Інформація
про клієнта

Рік створення – 1994. Укртелеком займає провідні позиції на ринку послуг фіксованого телефонного зв'язку України. Філії компанії представлені у всіх обласних центрах України.

Результати
проекту

Створено єдину систему обліку фінансово-господарської діяльності, що включає в себе: облік договорів, облік розрахунків з постачальниками, облік розрахунків з покупцями, складський облік і логістику, врахування потреб підрозділів у МТЗ; облік майна (нерухомості);
управління автотранспортом; управління фінансами; бюджетування; планування витрат і доходів; облік капітального будівництва; бухгалтерський і податковий облік; управління персоналом та штатним розкладом; розрахунок заробітної плати; консолідацію звітності; формування управлінської, статистичної, бухгалтерської та податкової звітності. Забезпечено єдність бізнес-процесів, методології БО, уніфікації
довідників, оперативного доступу до первинної інформації, управління матеріальними і фінансовими активами підприємства.

ПП Парус

Парус-Підприємство 8

Кількість
робочих місць

Більше 5 000.

Термін впровадження

5 років. Термін експлуатації 15 років.

.

Державна прикордонна служба
www.dpsu.gov.ua

Інформація
про клієнта

Державна прикордонна служба України – правоохоронний орган спеціального призначення, охороняє рубежі української держави, які
налічують понад 7 тисяч кілометрів та виключну морську економічну зону, площа якої займає більше 72 тисяч квадратних кілометрів.

Результати
проекту

Створена єдина інформаційна система для забезпечення оперативного обліку та консолідації облікової і управлінської інформації від підвідомчих структур. Забезпечено інформаційну підтримку бухгалтерського обліку, розрахунку заробітної плати та матеріально-технічного забезпечення. Забезпечено підтримку інформаційної системи в актуальному стані відповідно до законодавства. Підвищено достовірність облікової інформації. Знижено витрати часу щодо формування та підготовки форм звітності. Забезпечено інформаційний обмін з сис темою «Казна»
Державної Казначейської Служби.

ПП Парус

Парус-Бюджет 8
(Бухгалтерія, Розрахунок заробітної плати, Облік фінансування, Управління технічним обслуговуванням та ремонтами, Централізоване матеріально-технічне забезпечення); Парус-Бюджет 7 (Консолідація).

Кількість
робочих місць

Більше 600.

Термін впровадження

18 місяців.

Укрнафта
www.ukrnafta.com
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Інформація
про клієнта

Дата створення – 31 березня 1994 року. Найбільша національна нафтогазовидобувна компанія. Більше 91% видобутку нафти, 27% газового конденсату і 17% газу від загального видобутку вуглеводнів в Україні, 2 783 нафтових і газових свердловин, 391 АЗС у 24 регіонах
України.

Результати
проекту

Створено єдину систему оперативного обліку та управління фінансовими ресурсами компанії, що включає завдання ведення комплексного
бухгалтерського, податкового, матеріального обліку, управління реалізацією, управління договорами. Підвищено оперативність обліку договорів і ефективність управління договірними відносинами. Забезпечено інформаційний обмін «знизу-вгору» з усіма структурними підрозділами і підприємствами, що входять до складу холдингу. Уніфікована нормативно-довідкова інформація і забезпечена єдність бізнес-процесів для всіх структурних підрозділів. Реалізовано оперативний інструмент формування управлінської, бухгалтерської та податкової звітності підприємств.

ПП Парус

Парус-Підприємство 8

Кількість
робочих місць

125.

Термін впровадження

6 місяців. Термін експлуатації 19 років.

.
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Южно-Українська АЕС
(Відокремлений підрозділ НАЕК «Енергоатом»)
www.energoatom.kiev.ua
Інформація
про клієнта

Була споруджена в 1982 році. Южно-Українська АЕС протягом року генерує 17-18 млрд КВт·г електричної енергії, що становить більше 10%
виробництва електроенергії в державі і близько чверті її виробництва на українських атомних електростанціях (м. Южно-Українськ).

Результати
проекту

На підприємстві створена система інформаційної підтримки в єдиному інформаційному просторі бізнес-процесів з обліку договорів, контролю виконання договорів, управління дебіторською / кредиторською заборгованістю, управління платежами, формування та обробки первинних документів відповідно до регламенту ЮУ АЕС. Реалізовано механізм підготовки та формування управлінських звітних документів.
Знижено витрати на управління і втрати ділової інформації. Підвищено достовірність інформації і даних у системі.

ПП Парус

Парус-Підприємство 8

Кількість
робочих місць

132.

Термін впровадження

3 місяці. Термін експлуатації 13 років.

.

Головне управління Державної служби надзвичайних ситуацій
в Одеській області
www.odesa.mns.gov.ua
Інформація
про клієнта

Головне управління Міністерства Надзвичайних Ситуацій в Одеській області. Має в своєму складі 20 пожежних частин та більше 30 міських і районних підрозділів.

Результати
проекту

Створено єдину інформаційну систему підвідомчих підрозділів. Повністю автоматизовано всі ділянки бухгалтерського обліку та розрахунку заробітної плати. Знижено часові затрати на формування різного виду звітності.

ПП Парус

Парус-Бюджет 7 (Бухгалтерія, Заробітна плата, Консолідація).

Кількість
робочих місць

22.

Термін впровадження

3 місяці.

Департамент фінансів Міністерства оборони
www.mil.gov.ua
Інформація
про клієнта

Департамент фінансів Міністерства оборони України є структурним підрозділом апарату Міністерства оборони України, який призначений
для участі у формуванні та реалізації державної політики з питань фінансового забезпечення Збройних Сил України, порядку та умов
виплати грошового забезпечення військовослужбовцям, заробітної плати працівників Збройних Сил, виконання функцій бухгалтерської
служби Міністерства оборони, формування зведеного кошторису Міністерства оборони, здійснення моніторингу виконання кошторису
Міністерства оборони, фінансування військ, ведення реєстру військових частин як суб’єктів господарської діяльності, аналізу витрат та перспектив фінансування потреб Збройних Сил України.

Результати
проекту

Автоматизовано процес подання звітності від підвідомчих установ в електронному вигляді. Підвищено виконавча дисципліну, прискорено
процес подання звітності, а також зменшено кількість помилок через запровадження автоматизованих форм перевірки показників даних.

ПП Парус

На центральному рівні – Парус-Бюджет 8
(Зведення звітності).
На регіональному рівні – Парус-Бюджет 7 (Консолідація).

Кількість
робочих місць

Центральний апарат – 5 місць; 220 підвідомчих установ.

Термін впровадження

1 рік.
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Запоріжжяобленерго
www.zoe.com.ua

Інформація
про клієнта

«Запоріжжяобленерго» створене в 1995 році. Основний вид діяльності – постачання і передавання електроенергії місцевими електромережами. Територіально-розподільна структура підприємства включає в себе п'ять підрозділів енергосистем: Запорізькі центральні електромережі, Запорізькі східні електромережі, Мелітопольські електромережі, Запорізькі міські електромережі, комбінат побутових послуг.
Чисельність персоналу становить понад 5 700 осіб.

Результати
проекту

Уніфіковано нормативно-довідкову інформацію для всіх структурних підприємств компанії. Створено комплексну консолідовану систему
управління і обліку за всіма структурними підрозділами компанії, що охоплює бізнес-процеси ведення комплексного бухгалтерського обліку, оперативного планування платежів, управління дебіторською та кредиторською заборгованістю, управління закупівлями, продажами і
зберіганням ТМЦ. В рамках проекту налагоджено систему контролю виконання інвестиційних програм. Забезпечено можливість експорту
інформації з системи під зовнішні універсальні формати даних.

ПП Парус

Парус-Підприємство 8

Кількість
робочих місць

74.

Термін впровадження

6 місяців. Термін експлуатації 12 років.

.

Кредобанк
www.kredobank.com.ua
Інформація
про клієнта

«Кредобанк» – це банк з найбільшою польською інвестицією у банківський заклад України. На сьогодні в структурі акціонерного
капіталу «Кредобанк» польські інвестиції становлять 99,6% (м.Київ).

Результати
проекту

Підвищено ефективність управління персоналом. Створено єдину систему управління персоналом і розрахунку заробітної плати з урахуванням
особливостей кредитно-фінансової установи. Реалізовано можливості формування звітності станом «зараз на зараз».

ПП Парус

Парус-Підприємство 8

Кількість
робочих місць

32.

Термін впровадження

3 місяці. Термін експлуатації 7 років.

.

AES - Рівнеенерго
www.aes-ukraine.com/rivne

6

Інформація
про клієнта

AES Рівнеенерго – енергетична компанія України, що спеціалізується на передаванні та постачанні електричної енергії на території міста
Рівне та Рівненської області. Рік заснування – 1995. Чисельність персоналу компанії – близько 1 500 осіб.

Результати
проекту

Автоматизовано розрахунок заробітної плати співробітникам. Знижено витрати на формування різного роду звітності.

ПП Парус

Парус-Підприємство 8

Кількість
робочих місць

5.

Термін впровадження

18 місяців. Термін експлуатації 10 років.

.
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Сервісний центр МВС України
www.hsc.gov.ua
Інформація
про клієнта

Головний сервісний центр МВС України здійснює надання платних і безоплатних послуг, віднесених до компетенції Міністерства внутрішніх справ України, а також бере безпосередню участь у реалізації державної політики в сфері надання адміністративних послуг.

Результати
проекту

Впроваджено єдиний центру обробки та збереження інформації для головного та регіональних сервісних центрів МВС України.
Автоматизовано процес обліку фінансування головного та регіональних сервісних центрів; бухгалтерський облік; облік спецпродукції
(номерні знаки, талони та інше); приймання, переведення та звільнення співробітників через відділ кадрів; розрахунок заробітної плати;
зведення звітності. Керівництво отримало інструмент контролю за плануванням і виконанням бюджету установи. Забезпечено прозорість
управління діяльністю всіх підрозділів установи.

ПП Парус

Парус-Бюджет 8
і штатний розклад).

Кількість
робочих місць

190.

Термін впровадження

6 місяців.

(Облік фінансування, Бухгалтерія, Розрахунок заробітної плати, Зведення звітності, Управління персоналом

«Філія «Центр забезпечення виробництва» ПАТ «Українська залізниця»
www.czv.com.ua
Інформація
про клієнта

Філія «Центр забезпечення виробництва» Публічного акціонерного товариства «Українська залізниця» – відокремлений підрозділ,
що здійснює делеговані йому функції від імені та в інтересах ПАТ «Укрзалізниця». Метою діяльності філії є забезпечення потреб
Укрзалізниці матеріально-технічними ресурсами, надання послуг, забезпечення ефективного функціонування та розвитку виробничотехнологічного комплексу залізничного транспорту України.

Результати
проекту

Створено комплексну систему управління інформаційними ресурсами в розрізі бухгалтерського обліку, податкового обліку, матеріальногообліку, управління фінансовими і матеріальними ресурсами, оперативного планування платежів, управління дебіторською / кредиторської заборгованістю, розрахунку заробітної плати, управління закупівлями, продажами і зберіганням ТМЦ. Підвищено фінансову дисципліну. Вирішено завдання планування потреб структурних підрозділів «Укрзалізниці» за рахунок консолідації та управління інформацією в
розрізі заявок і замовлень в рамках єдиної системи. Підвищено достовірность інформації в системі. Усунено подвійне введення інформації. Забезпечено можливість формування всієї оперативної і управлінської звітності.

ПП Парус

Парус-Підприємство 8

Кількість
робочих місць

133.

Термін впровадження

9 місяців. Термін експлуатації 16 років.

.

Головне територiальне управління юстиції у Миколаївській області
www.just-mykolaiv.gov.ua
Інформація
про клієнта

Підпорядковується Міністерству юстиції України та є його територіальним органом.

Результати
проекту

Створено єдину комплексну інформаційну систему оперативного обліку, яка охоплює завдання бухгалтерського обліку, розрахунку заробітної плати, матеріально-технічного забезпечення, фінансування, управління діловими процесами, підготовку та консолідацію звітності структурних підрозділів.

ПП Парус

Парус-Бюджет 7.

Кількість
робочих місць

15.

Термін впровадження

7 місяців.
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ДП "Редакція газети "Урядовий кур'єр"
www.ukurier.gov.ua
Інформація
про клієнта

Найвідоміше найважливіше щоденне видання центральних органів виконавчної влади України. Засновник редакції: Кабінет Міністрів
України (м. Київ).

Результати
проекту

Було вирішено завдання обліку заробітної плати, податкового і бухгалтерського обліку, налагоджено роботу відділу кадрів.

ПП Парус

Парус-Підприємство 7 (Бухгалтерія, Заробітна плата, Персонал).

Кількість
робочих місць

10.

Термін впровадження

1 рік.

Головне Управління Держпродспоживслужби в Житомирській області
www.zt-oblses.gov.ua
Інформація
про клієнта

Управління Держпродспоживслужби в Житомирській області об’єднало: Головне управління ветеринарної медицини в Житомирській області; Державну фітосанітарну інспекцію Житомирської області; Держспоживінспекцію у Житомирській області та Головне управління
Держсанепідслужби у Житомирській області. Має 24 підзвітні організації, основні напрямки діяльності яких: безпечність харчових продуктів та ветеринарія, захист споживачів, контроль у сфері ціноутвореня, фітосанітарія, контроль у сфері насінництва та розсадництва.

Результати
проекту

Створено якісне управління документообігом установи, знижено тимчасові витрати на підготовку звітності та підвищено достовірність
інформації, отримано можливість формування звітності в xml-форматі. Налагоджено інформаційну систему між усіма підзвітними установами. Створено єдину систему збору і консолідації облікової та управлінської інформації від підзвітних структур.

ПП Парус

Парус-Бюджет 7 (Консолідація).

Кількість
робочих місць

1.

Термін впровадження

1 місяць.

Національна школа суддів України
www.nsj.gov.ua

8

Інформація
про клієнта

Національна школа суддів України – державна організація, що має спеціальний статус, яка забезпечує підготовку висококваліфікованих
кадрів для судової системи та здійснює науково-дослідну діяльність (м. Київ).

Результати
проекту

Створено інформаційну систему оперативного обліку, що охоплює завдання бухгалтерського та податкового обліку, розрахунку заробітної плати, управління конкурсними закупівлями та документообігом, матеріального обліку, завдання обліку та управління персоналом.
Забезпечено якісне управління документообігом установи, знижено витрати часу на підготовку звітності та підвищено достовірність
інформації, отримано можливість формування звітності в xml-форматі.

ПП Парус

Парус-Бюджет 7 (Бухгалтерія, Заробітна плата, Персонал, Торгівля і склад, Канцелярія, Управління конкурсними закупівлями).

Кількість
робочих місць

10.

Термін впровадження

1 місяць.
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Новгород-Сіверський сирзавод
www.nssz.com.ua
Інформація
про клієнта

Підприємство, що випускає молочну продукцію різних видів (м. Новгород-Сіверський).

Результати
проекту

Комплексна автоматизація завдань бухгалтерського і податкового обліку, розрахунку заробітної плати та управління персоналом.
Оптимізовано процеси складської логістики, управління взаємовідносинами з клієнтами, обліку виробництва і реалізації готової продукції на основі штрих-кодування кожної головки сиру. Впровадження системи дозволило оперативно відображати нові бізнес-процеси у виробничому обліку, знизити витрати на трудові ресурси і час на формування різного виду звітності.

ПП Парус

Парус-Підприємство 7 (Бухгалтерія, Заробітна плата, Персонал, Торгівля і склад, Менеджмент і Маркетинг, Молочне виробництво).

Кількість
робочих місць

25.

Термін впровадження

1 рік.

ТД «Новгородські сири»
www.nssz.com.ua
Інформація
про клієнта

Торговий дім, що займається продажем молочної продукції (м. Новгород-Сіверський).

Результати
проекту

Реалізація проекту дозволила автоматизувати завдання бухгалтерського та податкового обліку, розрахунку заробітної плати співробітникам компанії, управління взаємовідносинами з клієнтами, управління складською логістикою і реалізацією товару; досягнута можливість
формування звітності в xml-форматі.

ПП Парус

Парус-Підприємство 7 (Бухгалтерія, Заробітна плата, Торгівля і склад, Менеджмент і Маркетинг).

Кількість
робочих місць

3.

Термін впровадження

3 тижні.

Procter & Gamble Україна
www.pg.com.ua
Інформація
про клієнта

Українське представництво всесвітньо відомої американської компанії, яка є одним з лідерів світового ринку виробників споживчих товарів.

Результати
проекту

Автоматизовано управління персоналом і розрахунок заробітної плати співробітникам компанії, також забезпечено можливість формування звітності в xml-форматі.

ПП Парус

Парус-Підприємство 7 (Заробітна плата, Персонал).

Кількість
робочих місць

2.

Термін впровадження

1 місяць.
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Robert Bosch GmbH Украина
www.bosch.ua
Інформація
про клієнта

Український офіс групи компаній Robert Bosch GmbH, одного з провідних міжнародних виробників автомобільного та промислового устаткування, споживчих і побутових виробів (м.Київ).

Результати
проекту

У результаті реалізації проекту було вирішено завдання автоматизації бухгалтерського і податкового обліку, управління персоналом, розрахунку заробітної плати, управління фінансами компанії та управління товарними потоками і складською логістикою.

ПП Парус

Парус-Підприємство 8
(Бухгалтерія, Розрахунок заробітної плати, Управління персоналом і штатний розклад, Управління закупівлями, складом і реалізацією, Управління фінансами).

Кількість
робочих місць

26.

Термін впровадження

3 місяці. Термін експлуатації 17 років.

Winner Автомотив
www.winnerauto.ua
Інформація
про клієнта

Компанія «Віннер Автомотив» – офіційний дилер Ford, Land Rover, Volvo, Porsche в Україні (м.Київ).

Результати
проекту

Створено єдину систему інформаційного забезпечення бухгалтерського обліку, управління кафе-їдальнею організації (усуненно готівкові розрахунки за їдальню і буфет). Підвищено швидкість обслуговування співробітників і зручність попереднього замовлення страв. Забезпечено
оперативне формування звітності і інтерграція з POS-терміналом.

ПП Парус

Парус-Підприємство 7 (Бухгалтерія, Ресторан, Касові апарати).

Кількість
робочих місць

1.

Термін впровадження

1 тиждень.

Winner Імпортс Україна
Віннер Імпортс Україна

10

www.winner.ua

Інформація
про клієнта

Компанія «Віннер Імпортс Україна» – одна з перших компаній, яка почала працювати на українському автомобільному ринку як офіційний
дистриб'ютор. На сьогодні компанія Winner впевнено почуває себе на автомобільному ринку України. Адже для цього є всі підстави: надсучасний модельний ряд, який охоплює сегменти від середнього до люкс-класу, потужна дилерська мережа по всій країні і бездоганна
репутація брендів Porsche, Jaguar, Land Rover, Ford і Volvo (м.Київ).

Результати
проекту

Створено єдину систему інформаційного забезпечення завдань бухгалтерського обліку, комплексне управління роботою front- і back-офісу
корпоративної їдальні, управління приходом (затратами) продуктів, автоматизація прийому замовлень online (через сайт). Забезпечено інтеграцію з касовим обладнанням і POS-терміналом. Підвищено прозорість бізнес-процесів і мінімізовано людський фактор. Зведені до мінімуму тимчасові витрати на формування звітності.

ПП Парус

Парус-Підприємство 7 (Бухгалтерія, Ресторан, Касові апарати).

Кількість
робочих місць

3.

Термін впровадження

1 тиждень.
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Nissan Motors Україна
www.nissan.ua
Інформація
про клієнта

Імпортер автомобілів Nissan в Україні (м.Київ).

Результати
проекту

Реализація проекту дозволила автоматизувати процес розрахунку заробітної плати і табелювання співробітників компанії, також
забезпечено можливість формування звітності в xml-форматі.

ПП Парус

Парус-Підприємство 7 (Заробітна плата).

Кількість
робочих місць

3.

Термін впровадження

1 місяць.

АВТО Інтернешнл
www.mazda.ua, www.suzuki.com.ua
Інформація
про клієнта

«АВТО Інтернешнл» є офіційним дилером автомобілів Mazda і Suzuki в Україні (м. Київ).

Результати
проекту

У процесі реалізації проекту виконанo завдання автоматизації управління персоналом і розрахунку заробітної плати співробітникам, також
досягнуто можливості формування звітності у xml-форматі. Виконанo завдання автоматизації розрахунку заробітної плати, управління персоналом, у тому числі виплати компенсацій за невикористані дні відпустки,.

ПП Парус

Парус-Підприємство 7 (Заробітна плата, Персонал).

Кількість
робочих місць

4.

Термін впровадження

1 місяць.

ДП «410 Завод Цивільної Авіації»
www.arp410.com.ua
Інформація
про клієнта

Завод 410 ДА – єдине підприємство в Україні, яке пропонує широкий спектр високоякісних послуг з ремонту авіаційної техники. Дата заснування – липень 1948 року. Сьогодні завод – це колектив висококваліфікованих фахівців, великий виробничий комплекс, що функціонально забезпечує ремонт літаків і авіаційних двигунів, випробувальний комплекс, двигунно-випробувальну станцію (м. Київ).

Результати
проекту

Створено єдину систему оперативного обліку та управління підприємством в розрізі завдань бухгалтерського і податкового обліку, управління ремонтами, складським обліком, управління фінансовими ресурсами підприємства. Підвищено достовірність інформації, знижено
часові затрати на отримання різного роду фінансової звітності.

ПП Парус

Парус-Підприємство 8

Кількість
робочих місць

68.

Термін впровадження

6 місяців. Термін експлуатації 5 років.

(Бухгалтерія, Управління закупівлями, складом і реалізацією, Управління фінансами).

11

К а т а л о г

п р о е к т і в

г р у п и

к о м п а н і й

«П А Р У С»

Київпастранс
www.kpt.kiev.ua
Інформація
про клієнта

«Київпастранс» – комунальне підприємство, яке займається пасажирськими перевезеннями, які здійснюються за 138 автобусними маршрутами, 41 – тролейбусним, 20 – трамвайними та 1 – фунікулерним.

Результати
проекту

У ході виконання проекту було охоплено процеси заповнюваності, перевірки, друку первинних звітів, отримання та контроль зведеної звітності, аналізу інформації, зберігання первинних, зведених звітів в БД та обміну інформацією між підзвітними структурами і дирекцією, де
проводиться зведення і аналіз інформації. Важливою особливістю проекту є зведення великої кількості звітної інформації через розгалужену мережі підрозділів, які територіально розподілені по Києву. Всього, в ході проекту, автоматизовано 28 підрозділів, у тому числі автобусні парки, тролейбусні ДЕПО, трамвайні ДЕПО, фунікулер, АС «Видубичі», лінійна служба, служба організації руху, допоміжні підрозділи і дирекція КП «Київпастранс».

ПП Парус

jПарус (Консолідація).

Кількість
робочих місць

30.

Термін впровадження

5 місяців.

Київмедспецтранс
www.medavto.com
Інформація
про клієнта

Державна організація «Київмедавтотранс» є найбільшою автотранспортною організацією України, яка використовує спеціальний медичний
автотранспорт. Цей вид автомобілів обслуговує щоденно та цілодобово всі лікарні та інші спеціальні медичні заклади нашої столиці.

Результати
проекту

Автоматизовано системний підхід по роботі з автотранспортом. Вирішено такі завдання: сформовано єдину БД автотранспорту; підвищено ефективність виконання управлінських функцій; раціоналізовано розподілення ролей між співробітниками; виключено витік ділової
інформації; контроль за роботою фахівців. Автоматизовано облік подорожніх листів, паливно-мастильних матеріалів, запчастин, акумуляторів, шин, ремонтів, складання графіків ТО.

ПП Парус

jПарус (Автотранспорт).

Кількість
робочих місць

15.

Термін впровадження

6 місяців.

Автобаза Управління справами Апарату
Верховної Ради України

12

Інформація
про клієнта

Автобаза Управління справами апарату Верховної Ради України.

Результати
проекту

Створено єдину інформаційну систему оперативного обліку, що охоплює завдання бухгалтерського та податкового обліку, розрахунку заробітноїної плати, управління персоналом, матеріально-технічного забезпечення. Автоматизовано роботу відомчої їдальні. Забезпечено зручний і швидкий пошук нормативно-правової, довідкової інформації. Підвищено достовірність інформації, забезпечена можливість і знижені часові затрати на формування різного роду звітності.

ПП Парус

Парус-Бюджет 7 (Бухгалтерія, Заробітна плата, Персонал, Ресторан, Касові апарати, Консолідація).

Кількість
робочих місць

22.

Термін впровадження

3 місяці.
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ДП «Київський туристичний готель «Дружба» ПАТ «Укрпрофтур»
www.druzhba-hotel.kiev.ua
Інформація
про клієнта

Готель «Дружба» входить до найбільшого в Україні туристичного об'єднання «Укрпрофтур». Займається прийомом та обслуговуванням
туристів у власних господарствах, організацією транспортних подорожей по Україні та за її межі, а також надає екскурсійні послуги (м. Київ)

Результати
проекту

На базі готелю «Дружба» автоматизовано роботу ресепшна. Було вирішено завдання щодо управління номерним фондом, поселення туристів, надання додаткових послуг, а також взаєморозрахунків з клієнтом.

ПП Парус

Парус-Підприємство 7 (Готель, Касові апарати).

Кількість
робочих місць

2.

Термін впровадження

1 місяць.

Мережа фітнес-клубів «Fitness-Life»
www.fitnesslife.ua
Інформація
про клієнта

Мережа фітнес-клубів в Києві. Тренажерні зали, фітнес-студії, солярії, масажні кабінети і багато інших необхідних послуг у сфері фітнесу. Спортивні зали клубів забезпечені новим сучасним обладнанням.

Результати
проекту

Створена комплексна система автоматизації клубу, яка включає ведення бухгалтерського обліку, управління платним доступом на територію клубу, управління продажем товарів у фітнес-барі, управління абонементами відвідувачів, додатковим сервісом, забезпечена можливість перегляду і планування завантаженості фітнес-клубу, планування групових та індивідуальних занять відвідувачів. Спрощено процес,
підвищено якість і швидкість обслуговування клієнтів клубу. У роботі закладу зведений до мінімуму людський фактор, знижені тимчасові витрати на формування різного виду звітності.

ПП Парус

Парус-Підприємство 7 (Спорт, краса, здоров'я, Бухгалтерія, Ресторан, Клубні карти, Касові апарати).

Кількість
робочих місць

11.

Термін впровадження

1 місяць.

Кахелина
www.kahelina.com.ua
Інформація
про клієнта

Компанія створена в 2001 році у місті Калуш. На сьогодні є найбільшим в регіоні виробником керамічної плитки та дрібнобетонних виробів, веде інтенсивну діяльність у сфері геології та геологорозвідування, займається оптовою та роздрібною торгівлею продукції власного
виробництва. Загальна площа підприємства - 1 Га.

Результати
проекту

Створено інформаційну систему підприємства, що виконує завдання бухгалтерського та податкового обліку, розрахунку заробітної плати
і управління персоналом, управління товарними і матеріальними потоками, управління продажем, обліку виробничих процесів, калькуляцію собівартості продукції. Оптимізовано облікові процедури. Забезпечено консолідацію інформаційних ресурсів за різними видами
діяльності підприємства. Підвищено оперативність формування звітності.

ПП Парус

Парус-Підприємство 7.

Кількість
робочих місць

4.

Термін впровадження

3 місяці. Термін експлуатації понад 11 років.
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Смартковоркінг САД
www.gogarden.com.ua
Інформація
про клієнта

Перший коворкінг зі смарт-сервісами. Оренда робочих місць і конференц-залів.

Результати
проекту

Впроваджено дві окремі точки ресепшн в м. Києві, де проводиться реєстрація відвідувачів коворкінга. Автоматизовано процеси розрахунку клієнта но основі проведеного часу згідно до попередньо налаштованих тарифів. Бронювання і продаж місць в конференц-залі, облік
додаткових товарів.

ПП Парус

jПарус (Спорт, Краса, Здоров'я).

Кількість
робочих місць

3.

Термін впровадження

2 тижні.

Харківські дріжджі (ТОВ «Компанія Балекс»)
www.yeast.com.ua

Інформація
про клієнта

«Харківський дріжджовий завод» – підприємство з виготовлення дріжджів.

Результати
проекту

Створено інформаційну систему оперативного обліку, що охоплює завдання бухгалтерського та податкового обліку, розрахунку заробітної плати, управління персоналом, управління торговими і складськими операціями. Знижено тимчасові витрати на формування різного роду звітності.

ПП Парус

Парус-Підприємство 7 (Бухгалтерія, Заробітна плата, Персонал, Торгівля і склад).

Кількість
робочих місць

10.

Термін впровадження

3 місяці.

Автостів
www.avtostiv.com.ua

14

Інформація
про клієнта

Компанія «Автостів» заснована в 1998 році. Основною сферою діяльності є оптова торгівля автозапчастинами та аксесуарами, автохімією,
маслами, акумуляторами та сервісне обслуговування автомобілів. Компанія розташована на площі 1 Га, площа споруд 2000 м2. Склад автозапчастин 400 м2 (м. Івано-Франківськ).

Результати
проекту

Створено інформаційну систему, що охоплює завдання управління товарною і складською логістикою, бюджетування логістичних процесів, руху запчастин по СТО, аналізу доходів від реалізації, рентабельності реалізації, аналізу структури продажу. Скороченно витрати за
рахунок економії часу на оформлення та виписку документів, швидкий підбір номенклатури за кодом бренду і альтернативних замінників.
Реалізовано механізм аналізу продажу для підтримки асортименту і своєчасного виявлення неліквідного товару. Підвищено достовірність
даних і виконавча дисципліна.

ПП Парус

Парус-Підприємство 7.

Кількість
робочих місць

12.

Термін впровадження

6 місяців. Термін експлуатації понад 13 років.
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Львівські пироги
www.pirog.kiev.ua

Інформація
про клієнта

Популярний заклад зі смачною кухнею у справжніх українських традиціях (м. Київ).

Результати
проекту

Було налагоджено управлінський облік по ресторану, з роботою front- та back-офісу. Окремо було автоматизовано ділянку доставки
пирогів та відображення цієї операції в обліку, ведення обліку напіфабрикатів, кількості приготовлених та реалізованих страв.

ПП Парус

Парус-Підприємство 7 (Ресторан, Бухгалтерія, Торгівля і склад, Касові апарати).

Кількість
робочих місць

2.

Термін впровадження

1 тиждень.

Ольвія Гранд
www.olvia-grand.com

Інформація
про клієнта

Компанія «Ольвія Гранд» надає повний спектр послуг у сфері організації ресторанного бізнесу та корпоративного харчування: організація
комплексного харчування з корпоративним рестораном, кафе або просто лінією видавання готових страв, обслуговування конференцій,
презентацій, семінарів, фуршетів, банкетів та інших заходів.

Результати
проекту

Проект охоплює 3 окремі підпроекти, в процесі реалізації яких було вирішено завдання щодо організації харчування співробітників підприємств (загальне число співробітників – 5 500). Система в автоматичному режимі отримує дані про дотації на харчування співробітників і
формує звіти про фактично використані суми на основі щоденних рахунків за харчування. Замовляти харчування можна як онлайн – через
сайт, так і стандартно – через вибір страв на касі. Реалізовано різні методи оплати з можливістю їх комбінованого використання, наприклад клубна картка + готівка.

ПП Парус

jПарус (Ресторан, Склад).

Кількість
робочих місць

11.

Термін впровадження

2 місяці.

Національный музей історії України
www.nmiu.org.ua
Інформація
про клієнта

Найбільший історичний музей України, в якому зберігаються етнографічні та археологічні знахідки, твори живопису і скульптури, нумізматичні колекції, стародруки та інші історичні експонати (м. Київ).

Результати
проекту

Створено єдину інформаційну систему для забезпечення оперативного обліку. Надано інформаційну підтримку завдань бухгалтерського
і податкового обліку, розрахунку заробітної плати, управління персоналом, управління матеріальним обліком. Забезпечено зв'язок з
електронно-касовими апаратами і можливість формування звітності в xml-форматі. Знижено тимчасові витрати на формування різного
виду звітності і підвищено рівень достовірності даних.

ПП Парус

Парус-Бюджет 7 (Бухгалтерія, Персонал, Заробітна плата, Торгівля і склад, Касові апарати).

Кількість
робочих місць

8.

Термін впровадження

1 місяць.
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Національний природний парк «Гуцульщина»
www.nnph.if.ua

Інформація
про клієнта

Національний природний парк «Гуцульщина» – це унікальна, мальовнича перлина нашої країни, самобутня, яскрава, колоритна етнічна гілка
української нації, це природний парк, це цілий ряд творчих об'єднань, спілок, колективів (Косів, Івано-Франківська область).

Результати
проекту

Створено єдину систему інформаційного забезпечення завдань бухгалтерського обліку, автоматизовано розрахунок заробітної плати.
Забезпечено можливість формування звітності в xml-форматі. Знижено тимчасові витрати на формування різного виду звітності.

ПП Парус

Парус-Бюджет 7 (Бухгалтерія, Заробітна плата).

Кількість
робочих місць

5.

Термін впровадження

2 місяці. Термін експлуатації понад 10 років.

Готельний комплекс «Пуща Лесная»
www.hotelpanukraine.com
Інформація
про клієнта

Заміський готель з широким спектром послуг, який знаходиться за 15 км від Києва в районі Пуща-Водиця. Комплекс має у своєму складі 50 комфортабельних номерів, критий басейн, тренажерний зал, СПА центр, 6 конференц-залів, ресторан української та європейської
кухні, бар, дитячий майданчик, спортивний майданчик, місця для рибалки, автостоянку.

Результати
проекту

Створено єдину інформаційну систему управління роботою готельно-ресторанного комплексу, яка вирішує завдання бронювання і поселення клієнтів, розрахунків за надані послуги, планування завантаження номерів, обліку майна в но мерах, оперативного управління
front- і back-офісом ресторану, складського обліку, реалізації товарів і послуг, управління персоналом, нарахування заробітної плати.
Оперативне надання інформації для адміністраторів і топ-менеджменту комплексу. Підвищено швидкість та спрощено процес обслуговування клієнтів – як при поселенні, так і при розрахунках з клієнтами. Забезпечено оперативне формування статис тичної та внутрішньої звітності встановленого зразка. Забезпечено інтеграція з POS-обладнанням.

ПП Парус

Парус-Підприємство 7 (Бухгалтерія, Заробітна плата, Персонал, Ресторан, Готель, Торгівля і склад, Клубні карти, Касові апарати).

Кількість
робочих місць

16.

Термін впровадження

3 місяці.

Чернівецький Національний Університет ім. Ю. Федьковича
www.chnu.cv.ua

16

Інформація
про клієнта

Чернівецький національний університет заснований 4 жовтня 1875 року. Зараз в університеті функціонують 16 факультетів із 71 кафедрами та навчається понад 16 тисяч студентів, здійснюється підготовка фахівців з 67 спеціальностей. ЧНУ має 14 наукових корпусів, ботанічний сад, зоологічний та геологічний музеї, видавництво, бібліотеку з книжковим фондом у 2,5 млн примірників.

Результати
проекту

Консолідація в єдину інформаційну систему на основі єдиної бази даних, оперативної інформації бухгалтерії, планово-економічної служби, розрахункового відділу (зарплата і стипендія), відділу кадрів. Перетворення даних з окремих розрізнених АРМ в єдину базу.
Уніфіковано інформацію про студентів і викладачів. Спрощено облікові схеми і процеси взаємодії. Оптимізовано за ресурсами і часом процес підготовки звітності роботи всіх задіяних служб і університету в цілому.

ПП Парус

Парус-Підприємство 8

Кількість
робочих місць

25.

Термін впровадження

9 місяців.

.
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Київський національний торговельно-економічний університет
www.knteu.kiev.ua

Інформація
про клієнта

Вищий навчальний заклад, має 5 факультетів, 4 інститути та 8 коледжів. Навчається 37 тисяч студентів.

Результати
проекту

Створено інформаційну систему оперативного обліку, що охоплює завдання бухгалтерського та податкового обліку, розрахунку заробітної
плати, управління персоналом, обліку фінансування, централізованого матеріально-технічного забезпечення. Знижено часові затрати на
підготовку і формування звітності, оптимізовано завантаження персоналу.

ПП Парус

Парус-Бюджет 8
(Бухгалтерія, Розрахунок заробітної плати, Управління персоналом і штатний розклад, Облік фінансування, Централізоване матеріально-технічне забезпечення); Парус Підприємство 7 (Ресторан).

Кількість
робочих місць

65.

Термін впровадження

1 рік.

Івано-Франківський спеціалізований воєнізований аварійнорятувальний (гірничорятувальний) загін

Інформація
про клієнта

Івано-Франківський спеціалізований воєнізований аварійно-рятувальний (гірничорятувальний) загін державної служби України з надзвичайних ситуацій має 6 підрозділів, що базуються у Львівській, Івано-Франківській та Закарпатській областях.

Результати
проекту

Оптимізовано ведення розрахунків з постачальниками і покупцями, облік матеріалів, ОЗ, автоматичний розрахунок і формування податкової та бухгалтерської звітності, формування xml-звітів. Підготовка та друк всього пакету документів по роботі з клієнтами. Інтеграція з клієнт-банком для виплати заробітної плати, ведення перехідного сальдо, друк відомостей про нарахування заробітної плати з сальдо на початок і кінець місяця.

ПП Парус

Парус-Бюджет 7 (Бухгалтерія, Зарплата, Персонал, Торгівля і Склад, Консолідація).

Кількість
робочих місць

4.

Термін впровадження

3 місяці. Термін експлуатації понад 6 років.

Національний університет цивільного захисту України
www.nuczu.edu.ua

Інформація
про клієнта

Історія навчального закладу бере свій початок з 1928 року. Зараз в університеті налічується 6 факультетів. За роки свого існування ВНЗ
підготував понад 22 тис. висококваліфікованих фахівців (м. Харків).

Результати
проекту

Створено інформаційну систему оперативного обліку, що охоплює завдання бухгалтерського та податкового обліку, розрахунку заробітної
плати, нарахування стипендій студентам. Ведення, в рамках єдиної інформаційної системи, обліку з виплат / заборгованості за навчання
студентам контрактної форми навчання. Знижено витрати часу на підготовку і формування звітності, оптимізовано завантаження персоналу фінансових служб.

ПП Парус

Парус-Бюджет 7 (Бухгалтерія, Заробітна плата, Торгівля і склад).

Кількість
робочих місць

13.

Термін впровадження

6 місяців.
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Краматорське Управління по газозапезпеченню та газифікації
(Донецькоблгаз)
www.oblgaz.donetsk.ua
Інформація
про клієнта

Результати
проекту

«Донецькоблгаз» щорічно транспортує 3,5 мільярдів кубометрів природного газу для 3 тисяч споживачів, в тому числі 262 промисловим
і 692 комунально-побутовим підприємствам, 34 підприємствам теплокомуненерго і 71 котельням. Щорічно реалізується більше 3 тисяч
тонн скрапленого газу. В області газифіковано природним газом понад 670 тисяч квартир і приватних будинків. Загальна довжина газопроводів становить майже 13 тисяч кілометрів.
Впровадження системи дозволило оперативно виконувати прийом та обробку телефонних дзвінків, ініціювати бізнес-процеси з їх наступною маршрутизацією, отримувати всю інформацію про клієнта в момент розмови, проводити запис розмови. Розроблено систему автоматизації служби обліку газу.

ПП Парус

Парус-Підприємство 8

Кількість
робочих місць

5.

Термін впровадження

1 тиждень.

.

УКРСІВЕРБУД
www.ukrsiverbud.com.ua
Інформація
про клієнта

Головним напрямком діяльності ДП «УкрСіверБуд» є проектування та будівництво житла, об'єктів соціально-культурного призначення, промислового будівництва, реконструкції та капітального ремонту із здійсненням авторського і технічного нагляду (м.Чернігів).

Результати
проекту

У ході проекту реалізовані завдання комплексного управління автотранспортом організації. Впровадження системи дозволило автоматизувати облік подорожніх листів, маршрутів транспорту, ПММ, запчастин, ремонтів, складання графіків ТО, знизити рівень зловживань, отримувати різні звіти та аналітичні зведення, відстежувати знаходження автотранспорту онлайн, за допомогою інтеграції з GPS-системами (GPS-трекінг). Система «Парус-Консультант» дозвол яє завжди бути в курсі змін законодавства.

ПП Парус

Парус-Підприємство 7 (Консультант); jПарус (Автотранспорт).

Кількість
робочих місць

2.

Термін впровадження

2 тижні.

ТОВ «Поліком.»
www.polikom-tov.com.ua

18

Інформація
про клієнта

Підприємство засновано в 1997 році. Є лідером у розробці композицій на основі ПВХ, виготовленні широкого спектру товарних ПВХ-пластизолів і декор-гранулятів для виробництва товарів технічного, медичного і харчового призначення (смт. Брошнів-Осада, ІваноФранківська область).

Результати
проекту

У ході виконання проекту було автоматизовано розрахунок собівартості продукції на різних етапах виробництва, складський облік сировини
та готової продукції. Також повністю автоматизовано розрахунки з вітчизняними та іноземними контрагентами – від виписки рахунків до проведення валютних платежів. Для оперативного відображення результатів діяльності створено ряд аналітичних звітів та задіяно додаткове
налаштування ПЗ «Парус», що розширює функціонал. Велика робота проведена в напрямку автоматизації розрахунку заробітної плати даного виробничого підприємства.

ПП Парус

Парус-Підприємство 7 (Бухгалтерія, Заробітна плата, Персонал, Торгівля і Склад).

Кількість
робочих місць

3.

Термін впровадження

6 місяців. Термін експлуатації понад 10 років.
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Домус-готель
www.domus-hotel.kiev.ua
Інформація
про клієнта

Готельно-ресторанний комплекс (м. Київ).

Результати
проекту

Створення єдиної системи інформаційного забезпечення, що охоплює завдання бухгалтерського та податкового обліку, розрахунку заробітної плати, управління складом, комплексне управління роботою готелю, front- і back-офісу ресторану, управління приходом (затратою)
продуктів, автоматизація прийому замовлень в ресторані і бронювання місць в готелі, управління завантаженістю закладу і планування
відпочинку гостей ресторанно-готельного комплексу. Забезпечено інтеграцію з касовим обладнанням, POS-терміналом, також отримана
можливість формування звітності в xml-форматі. Підвищено достовірність оперативних даних, досягнуто мінімізацію людського фактора
і зловживань персоналу. Підвищено прозорість бізнес-процесів. Зведено до мінімуму часові затрати на формування звітності і підвищено рівень обслуговування клієнтів.

ПП Парус

Парус-Підприємство 7 (Бухгалтерія, Заробітна плата, Торгівля і склад, Ресторан, Готель, Касові апарати).

Кількість
робочих місць

7.

Термін впровадження

1 місяць.

Прокуратура Оболонського району міста Києва

Информация
о клиенте

Прокуратура Оболонського району міста Києва.

Результати
проекту

Створено єдиний інформаційний простір, що дозволило підвищити ефективність обробки документів, знизити часові затрати на виконання запитів, доручень, формування звітності, підвищити рівень виконавчої дисципліни співробітників. Впровадження проекту дозволило
повністю автоматизувати і керувати процесами діловодства прокуратури.

ПП Парус

Парус-Бюджет 7 (Канцелярія).

Кількість
робочих місць

60.

Термін впровадження

2 місяці.

КП «Львівводоканал»
www.lvivvodokanal.com.ua

Інформація
про клієнта

Львівське міське комунальне підприємство «Львівводоканал».

Результати
проекту

Збільшено продуктивність праці виконавців на всіх етапах документообігу, зменшено допуск помилок, що спричинює «людський фактор».
Отримання різного виду оперативної інформації щодо руху фінансів у розрізі джерел надходження та центрів витрат. Оптимізовано запаси товаро-матеріальних цінностей на підприємстві з віддаленими підрозділами. Організовано облік матеріальних цінностей за ідентифікаційною вартістю, управління дебіторською та кредиторською заборгованостю в реальному часі, оперативне ведення податкового обліку.

ПП Парус

Парус-Підприємство 8

Кількість
робочих місць

15.

Термін впровадження

9 місяців.

(Бухгалтерія, Управління закупівлями, складом, реалізацією).
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КП «Тернопільводоканал»
www.vodokanal.te.ua

Інформація
про клієнта

Клієнт з 1996 р, який працював ще з ПЗ Парус-Підприємство 4.32

Результати
проекту

Автоматизовано нарахування заробітної плати та ведення обліку виплаченої і невиплаченої зарплати. Ведеться податковий і бухгалтерський облік, оперативна виписка первинних документів для розрахунків з постачальниками і оплат для замовників. Оперативний облік запасів підприємства. Формування замовлень на закупівлі матеріалів та основних засобів. Облік витрат на підприємстві ведеться згідно до
вимог НКРЕ (формування за підрозділами персоналу і видах послуг).

ПП Парус

Парус-Підприємство 7 (Бухгалтерія, Заробітна плата, Персонал, Реалізація і склад, Канцелярія).

Кількість
робочих місць

16.

Термін впровадження

6 місяців.

Рівненський обласний військовий комісаріат

Інформація
про клієнта

Рівненський обласний військовий комісаріат.

Результати
проекту

Забезпечено інформаційну підтримку бухгалтерського обліку, розрахунку заробітної плати, грошового забезпечення. Підвищено ефективність матеріально-технічного забезпечення. Досягнуто зниження витрат часу на формуванню і підготовку форм звітності. Забезпечено
інформаційний обмін з системою «Казна» Державної казначейської служби.

ПП Парус

Парус-Підприємство 7 (Бухгалтерія, Заробітна плата).

Кількість
робочих місць

3.

Термін впровадження

3 місяці.

ТвійСпорт
www.tvoisport.com.ua

20

Інформація
про клієнта

Клуб і магазин з продажу тренажерів, обладнання для спортзалів (м. Київ).

Результати
проекту

Створено комплексну систему, яка охоплює завдання управліня спортклубом: управління взаємовідносинами з клієнтами, абонементами
відвідувачів, фіто-баром, додатковими сервісами і плануванням відвідувань у спорт-клубі. Забезпечено можливість перегляду завантаженості закладу і отримання різного роду звітів і аналітичних зведень. Підвищено швидкість і спрощено процес обслуговування клієнтів
клубу, підвищено прозорість бізнес-процесів і зведено до мінімуму людський фактор, отримано можливість формування звітності в xmlформаті, забезпечено інтеграцію з касовим обладнанням.

ПП Парус

jПарус (Склад).

Кількість
робочих місць

5.

Термін впровадження

3 місяці.
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«П А Р У С»

Піцерія «Валентино»

Інформація
про клієнта

Це формат закладу, в якому ресторанне обслуговування і чудова кухня поєднуються з помірними цінами та широким вибором страв для
всієї родини.

Результати
проекту

Поліпшено роботу і обслуговування клієнтів; облік і контроль роботи закладу. Знижено рівнь зловживань. Автоматизовано розрахунки з
клієнтами, формування аналітичної звітності. Забезпечено швидке і якісне обслуговування клієнтів. Поліпшено ведення обліку продуктів
харчування. Забезпечено контроль за роботою офіціантів.

ПП Парус

Парус-Підприємство 7 (Ресторан).

Кількість
робочих місць

2.

Термін впровадження

1 місяць.

ПОДКОВА

Ресторан «Підкова»

Інформація
про клієнта

У ресторані «Підкова» на Вас чекає затишна атмосфера, доброзичливі офіціанти, чудова кухня, що сприяє проведенню урочистих обідів,
банкетів, весіль та сімейних свят (м. Кропивницький).

Результати
проекту

У ході проекту створено комплексну систему управління ресторанним комплексом. Автоматизовано ведення бухгалтерського та податкового обліку, надано можливість введення дисконтно-накопичувальної системи за допомогою додаткового програмного модуля «ПарусКлубні карти».

ПП Парус

Парус-Підприємство 7 (Бухгалтерія, Ресторан, Клубні карти).

Кількість
робочих місць

2.

Термін впровадження

1 місяць.

Нічний клуб «Ізограф»
Інформація
про клієнта

Нічний диско-бар клуб з літнім майданчиком (м. Чернівці).

Результати
проекту

У рамках проекту реалізовано наступні завдання: управління рестораном і баром (розрахунки з клієнтами в барі і дискотеці), реєстрація і
продаж вхідних квитків (дискотека), управління завантаженням столиків, калькуляція страв з урахуванням взаємозамінності продуктів,
ведення журналу приготовлених страв, формування калькуляційних карт і меню, контроль руху товарів, автоматизація робочого місця касира, зв'язок з торговим обладнанням і TouchScreen-обладнанням, ідентифікація офіціантів за картками.

ПП Парус

Парус-Підприємство 7 (Бухгалтерія, Ресторан).

Кількість
робочих місць

3.

Термін впровадження

1 місяць.
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Державна резиденція «Синьогора»
www.synyogora.com
Інформація
про клієнта

Основною метою діяльності Національного природного парку «Синьогора» є забезпечення на його території належних умов прийому і
перебування вищих посадових осіб держави, глав і офіційних делегацій іноземних держав та міжнародних організацій, комплексне ведення лісового господарства, охорона, захист, раціональне використання і відтворення об'єктів рослиного і тваринного світу (ІваноФранківська область).

Результати
проекту

Основними результатами впровадження проекту стала можливість фахівців обмінюватися обліковою інформацією в єдиній базі даних.
Автоматизовано завдання ведення комплексного бухгалтерського, податкового та матеріального обліку, розрахунку заробітної плати та
управління ресторанним комплексом на території закладу. Знижено витрати часу на формування різного виду звітності.

ПП Парус

Парус-Бюджет 7 (Бухгалтерія, Заробітна плата, Ресторан, Торгівля і склад).

Кількість
робочих місць

8.

Термін впровадження

6 місяців.

Управління державної міграційної служби України
в Івано-Франківській області
www.if.dmsu.gov.ua

Інформація
про клієнта

Державна міграційна служба України (ДМС) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується та координується
Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ і який реалізує державну політику у сферах міграції (у тому числі протидії
нелегальній (незаконній) міграції) громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших визначених законодавством категорій
мігрантів.

Результати
проекту

Комплексна автоматизація облікових завдань служби передбачала глибоку інтеграцію в усі ділянки обліку організації та тісну взаємодію
із органами державного казначейства. Використання єдиного інформаційного простору між кадровою службою та спеціалістами по розрахунку заробітної плати, дозволило ефективно керувати трудовими ресурсами та оптимально використовувати фонд оплати праці.
Специфіка діяльності в сфері міграції вимагає високої ефективності роботи фінансової служби, яка була досягнута за допомогою ПЗ
«Парус». Реалізовано автоматичне завантаження, аналіз та проведення виписки за надходженнями за надані послуги, чіткий облік бланків суворої звітності у розрізі найменувань, серій та номерів, повне документальне супроводження усіх облікових процесів, що забезпечило формування та своєчасне подання регламентованої фінансової звітності.

ПП Парус

Парус-Бюджет 7 (Бухгалтерія, Заробітна плата, Персонал).

Кількість
робочих місць

4.

Термін впровадження

4 місяці.

Управління освіти Херсонської міської ради
www.gorono.ftl.kherson.ua
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Інформація
про клієнта

Реалізація державної політики в галузі освіти на території міста Херсон. Аналіз стану освіти, прогнозування розвитку дошкільної, загальної
середньої та позашкільної освіти. Створення умов для здобуття дошкільної, повної загальної та позашкільної освіти. Контроль за дотриманням законодавства в галузі освіти, державного стандарту загальної середньої освіти та вимог базового компонента дошкільної освіти.
Навчально-методичне керівництво та інспектування навчальних закладів.

Результати
проекту

Створено єдину систему інформаційного забезпечення завдань бухгалтерського обліку, автоматизовано розрахунок заробітної плати
у 85 закладах. Забезпечено можливість формування та консолідування звітності в xml-форматі. Знижено витрати часу на формування різного виду звітності.

ПП Парус

Парус-Бюджет 7.

Кількість
робочих місць

26.

Термін впровадження

9 місяців.
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Печеніжинська селищна рада об'єднаної територіальної громади
Коломийського району Івано-Франківської області
www.pnotg.if.ua
Інформація
про клієнта

Печеніжинська селищна рада об’єднаної територіальної громади – одна з перших в Україні ОТГ. До складу ОТГ ввійшли села: Печеніжин,
Княждвір, Сопів, Кийданці, Малий Ключів, Рунгури, Слобода, Марківка, Молодятин.

Результати
проекту

Реалізовано комплекс заходів щодо автоматизації обліку фінансування та кошторисних призначень, контролю за станом виконання та формування бюджетів ОТГ. Взято на облік фонд рухомого та нерухомого майна. Налаштовано розрахунок зносу та проведення переоцінок.
Також сформовано вичерпну базу даних за бібліотечними фондами. Автоматизовано облік оплати навчання в музичній школі. А для автоматизації розрахунку заробітної плати задіяні інструменти тарифікації, обліку державних службовців та спецcтажу.

ПП Парус

Парус-Бюджет 7 (Бухгалтерія, Заробітна плата).

Кількість
робочих місць

7.

Термін впровадження

4 місяці.

Централізована бухгалтерія по обслуговуванню закладів та установ
освіти Херсонскої області

Інформація
про клієнта

Основними завданнями бухгалтерської служби є: ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності бюджетної установи та складання звітності; забезпечення дотримання бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов'язань і своєчасне подання на
реєстрацію таких зобов'язань; здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних зобов'язань, достовірного та повного відображення
операцій у бухгалтерському обліку та звітності; забезпечення контролю за наявністю і рухом майна, використанням фінансових і матеріальних (нематеріальних) ресурсів відповідно до затверджених нормативів і кошторисів.

Результати
проекту

Створено систему збору та консолідації облікової і управлінської інформації 53-x підвідомчих структур служби. Створено єдину інформаційну систему для забезпечення ведення бухгалтерського обліку та розрахунку заробітної плати. Підвищено оперативність збору облікової
і управлінської інформації для формування періодичної звітності і аналізу.

ПП Парус

Парус-Бюджет 7.

Кількість
робочих місць

6.

Термін впровадження

1 рік.

Донецький державний університет управління
www.dsum.edu.ua

Інформація
про клієнта

ДонДУУ – навчальний заклад з підготовки управлінських кадрів, економістів, фінансистів, соціологів, фахівців в області права, менеджменту, маркетингу, орієнтованих на діяльність в умовах ринкової економіки України, її входження в міжнародний науковий та освітній простір (м. Маріуполь).

Результати
проекту

Створено єдину систему інформаційного забезпечення завдань бухгалтерського обліку. Автоматизовано розрахунок заробітної плати
співробіткам і стипендії студентам. Знижено часові і трудові затрати на формування різного виду звітності. Реалізовано можливість формування звітності в xml-форматі.

ПП Парус

Парус-Бюджет 7 (Бухгалтерія, Торгівля і склад, Консолідація, Заробітна плата, Контракти на навчання, Тарифікація).

Кількість
робочих місць

19.

Термін впровадження

1 рік.
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Житомирський військовий інститут імені С.П. Корольова
www.zvir.zt.ua

Інформація
про клієнта

Житомирський військовий інститут імені С.П. Корольова заснований у 1914 році. Зараз цей сучасний військовий освітній і науковий заклад
є єдиним у державі унікальним багатопрофільним міжвидовим вищим військовим навчальним закладом розвідки, управління і високих
технологій .

Результати
проекту

Створено інформаційну систему оперативного обліку, що охоплює завдання бухгалтерського та податкового обліку, розрахунок заробітної
плати. Забезпечено якісне управління документообігом установи, знижено витрати часу на підготовку звітності та підвищено достовірність
інформації, отримана можливість формування звітності в xml-форматі. Розроблено шаблон компенсації за піднайм житла (довідки на субсидії, довідка в банк).

ПП Парус

Парус-Бюджет 7 (Бухгалтерія, Заробітна плата, Консолідація).

Кількість
робочих місць

9.

Термін впровадження

6 місяців.

Харківський Національний Університет Радіоелектроніки
www.nure.ua

Інформація
про клієнта

ХНУРЕ – технічний університет у м. Харкові. Заснований як Харківський інститут гірничого машинобудування, автоматики й обчислювальної техніки (ХІГМАОТ) у 1962 році, потім названий Харківським інститутом радіоелектроніки (ХІРЕ).

Результати
проекту

Автоматизовано бухгалтерський облік, складський облік, облік контрактів на навчання для іноземних студентів, облік громадського харчування, дочірніх підрозділів і структур з подальшою консолідацією. Ведуться роботи щодо автоматизації розрахунку заробітної плати працівникам, розрахунку стипендій студентам, обліку персоналу організації та студентів.

ПП Парус

Парус-Бюджет 7 (Бухгалтерія, Заробітна плата, Ресторан).
Парус-Бюджет 8
( Бухгалтерія, Управління персоналом і штатний розклад, Розрахунок заробітної плати, Управління закупівлями).

Кількість
робочих місць

45.

Термін впровадження

1 рік.

Херсонський національний технічний університет
www.kntu.net.ua
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Інформація
про клієнта

Історія ХНТУ започаткована у 1959 р. Сьогодні ХНТУ – сучасний освітній центр, який реалізує програми підготовки та підвищення кваліфікації фахівців, а також виконує науково-дослідницькі роботи для підприємств, організацій та закладів галузей машинобудування,
текстильної, харчової та легкої промисловості, технічної і економічної кібернетики, електроніки, менеджменту, економіки, комп’ютерних
наук, комп’ютерної інженерії тощо.

Результати
проекту

Створено інформаційну систему оперативного обліку, що охоплює завдання бухгалтерського обліку, податкового обліку, розрахунку заробітної плати (з урахуванням особливостей розрахунку для педскладу, наукових ступенів і вчених звань), нарахування стипендій студентам.
Створено, в рамках єдиної інформаційної системи, інструмент з управління оплатами / заборгованостями за навчання студентам контрактної форми навчання. Знижено витрати часу на формування і підготовку форм звітності. Забезпечено можливість формування звітності в
xml-форматі Забезпечено принцип «одноразового» введення інформації. Оптимізовано завантаження персоналу фінансових служб.

ПП Парус

Парус-Бюджет 7.

Кількість
робочих місць

11.

Термін впровадження

16 місяців.

К а т а л о г

п р о е к т і в

г р у п и
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«П А Р У С»

Львівський державний університет безпеки життєдіяльності ДСНС
www.ldubgd.edu.ua

Інформація
про клієнта

Основними напрямами діяльності університету є: інноваційна освітня діяльність за різними ступенями вищої освіти (у тому числі доктора
філософії та доктора наук) щодо підготовки, згідно з державним замовленням і договірними зобов’язаннями, висококваліфікованих
фахівців для сфери цивільного захисту, а також для роботи в інших сферах відповідно до отриманих спеціальностей у галузях знань
«Цивільна безпека», «Природничі науки», «Гуманітарні науки», «Соціальні та поведінкові науки», «Інформаційні технології»,
«Транспорт», «Соціальна робота», «Управління та адміністрування» тощо.

Результати
проекту

Створено єдину інформаційну систему бухгалтерського обліку. Забезпечено можливість формування звітності в xml-форматі. Зменшено
затрати часу на формування різного виду звітності. Автоматизовано всі робочі місця бухгалтерії.

ПП Парус

Парус-Бюджет 7 (Бухгалтерія).

Кількість
робочих місць

10.

Термін впровадження

6 місяців.

Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського
www.mdu.edu.ua
Інформація
про клієнта

Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського – один з найстаріших вищих навчальних закладів на півдні України.
Він заснований у 1913 як педагогічний інститут.

Результати
проекту

Автоматизовано розрахунок заробітної плати співробітникам, розрахунок стипендій студентам та облік контрактів на навчання. Створено
єдину систему інформаційного забезпечення завдань бухгалтерського обліку.

ПП Парус

Парус-Бюджет 7 (Бухгалтерія, Заробітна плата, Контракти на навчання, Канцелярія).

Кількість
робочих місць

10.

Термін впровадження

4 місяці.

ДНЗ «Львівське вище професійне училище побутового обслуговування»
www.lplpo.ucoz.lv

Інформація
про клієнта

Державний навчальний заклад «Львівське вище професійне училище побутового обслуговування» створений 21 липня 1978 року.
Стратегічною метою вищого професійного училища побутового обслуговування є забезпечення якісної професійної підготовки конкурентноспроможних працівників у сфері обслуговування.

Результати
проекту

Створено єдину інформаційну систему бухгалтерського обліку. Автоматизовано розрахунок заробітної плати співробітників та стипендій
учнів. Забезпечено можливість формування звітності в xml-форматі. Зменшено витрати часу на формування різного виду звітності.
Автоматизовано всі робочі місця бухгалтерії.

ПП Парус

Парус-Бюджет 7.

Кількість
робочих місць

5.

Термін впровадження

6 місяців.
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«П А Р У С»

Інститут Дніпрогіпротранс
www.dgt.dp.ua

Информация
о клиенте

Основні напрямки діяльності – комплексне проектування нових і реконструкція існуючих залізничних ліній, колійного розвитку вузлів і
станцій, під'їзних залізничних колій, вокзалів та інших об'єктів інфраструктури залізничного транспорту, автомобільних доріг у будь-яких
географічних і кліматичних зонах, авторський нагляд за будівництвом (м. Дніпро).

Результати
проекту

На підприємстві впроваджено потужну повнофункціональну систему, що дозволяє автоматизувати всі облікові, управлінські завдання і
оперативний контроль за дебіторською / кредиторською заборгованістю. Автоматизовано процес розрахунку заробітної плати, а також
ведення кадрового обліку.

ПП Парус

Парус-Підприємство 7 (Бухгалтерія, Заробітна плата, Торгівля і склад).

Кількість
робочих місць

9.

Термін впровадження

4 місяці.

Дніпропетровське обласне комунальне підприємство «Спецавтобаза»
www.avtobaza.dp.ua

Інформація
про клієнта

Дніпропетровське обласне комунальне підприємство «Спецавтобаза» створено для надання автотранспортних послуг органам місцевого
самоврядування, державної та місцевої виконавчої влади, а також іншим замовникам.

Результати
проекту

У ході проекту реалізовано завдання комплексного процесу управління: планування, оперативне управління, облік і аналіз усіх ділянок –
розрахунок заробітної плати, податків, амортизаційних відрахувань, матеріалів. Також автоматизовано управління автотранспортом підприємства. Ведеться облік подорожніх листів, ПММ, запчастин, акумуляторів, шин, ремонтів, складання графіків ТО, що дозволяє одержувати різні звіти та аналітичні довідки.

ПП Парус

Парус-Підприємство 7, jПарус (Автотранспорт).

Кількість
робочих місць

7.

Термін впровадження

6 місяців.

Миколаївський обласний краєзнавчий музей
www.museum.mk.ua
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Інформація
про клієнта

Миколаївський краєзнавчий музей – один із найстаріших музеїв України, який має найбільше зібрання матеріалів і документів з історії та
культури, уродженців і персоналій Південного Прибужжя та міста Миколаїв. Заснований у 1913 році. Музей являє собою об'єднання музеїв, до якого належать: музей підпільно-партизанського руху в Миколаєві в 1941-1944 роках; музей суднобудування і флоту; історичний
музей в м. Очаків; музей «Партизанської іскри» у м. Кримка; районний краєзнавчий музей у м. Первомайськ.

Результати
проекту

Автоматизовано завдання комплексного ведення бухгалтерського обліку, матеріального та складського обліку, нарахування заробітної
плати. Створено єдину базу даних за допомогою якої ведеться облік по всьому музейному комплексу. Значно знижено витрати часу на підготовку звітів.

ПП Парус

Парус-Підприємство 7.

Кількість
робочих місць

5.

Термін впровадження

5 місяців.

К а т а л о г
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«П А Р У С»

Херсонський обласний госпіталь інвалідів та ветеранів війни
www.gospital.ks.ua

Інформація
про клієнта

Основною метою госпіталю є забезпечення надання висококваліфікованої консультативно-діагностичної та лікувально-профілактичної
медичної допомоги інвалідам війни, учасникам бойових дій, учасникам війни та осіб, що прирівнюються до них за пільгами, жертвам
нацистських переслідувань, інвалідам-ліквідаторам І категорії наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, інвалідам-дітям війни, хворим на
кістково-гнійну патологію.

Результати
проекту

Створено інформаційну систему оперативного обліку, що охоплює завдання бухгалтерського та податкового обліку, розрахунку заробітної
плати, управління складськими операціями. Знижено витрати часу на формування різного виду звітності. Забезпечено можливість формування звітності в xml-форматі та робота з Казначейством безпосередньо з бухгалтерії. Посилено фінансову дисципліну.

ПП Парус

Парус-Бюджет 7.

Кількість
робочих місць

6.

Термін впровадження

6 місяців.

Дитячий спеціалізований санаторій «Прикарпатський»
www.prykarpatskyi.com.ua
Інформація
про клієнта

Санаторій розміщений в центрі кліматичного курорту на території Карпатського Державного природного національного парку між гірськими хребтами, покритими хвойними та листяними лісами, на висоті 535 м над рівнем моря (м. Яремче). Відноситься до низькогірних кліматичних курортів.

Результати
проекту

Комплексна автоматизація всіх ділянок бухгалтерського обліку, розрахунку заробітної плати. Знижено часові витрати на формування різного роду звітності. Забезпечено можливість формування звітності в xml-форматі. ІАС «Парус-Консультант» допомагає вчасно дізнаватись про численні зміни в законодавстві, ознайомитися з консультаціями та роз’ясненнями офіційних органів.

ПП Парус

Парус-Бюджет 7 (Бухгалтерія, Заробітна плата, Персонал).

Кількість
робочих місць

7.

Термін впровадження

10 місяців. Термін експлуатації понад 11 років.

Слов'янський курорт
www.slavkurort.org
Інформація
про клієнта

Санаторно-курортний реабілітаційний центр «Слов'янський курорт» здійснює реабілітацію пацієнтів за трудовими, соціальними, педагогічними, психологічними та медичними показниками. Ефективне лікування в санаторії відбувається не тільки за рахунок унікального
клімату, а й завдяки лікувальним грязям, високоякісній фізіотерапії і мінеральним водам міста Слов'янськ (Донецька область).

Результати
проекту

Забезпечено інформаційну підтримку розрахунку заробітної плати. Зручний і швидкий пошук нормативно-правової, довідкової інформації
з допомогою інформаційно-аналітичної системи «Парус-Консультант».

ПП Парус

Парус-Підприємство 7 (Заробітна плата, Консультант).

Кількість
робочих місць

2.

Термін впровадження

1 місяць.
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«П А Р У С»

Вілтек (ТМ «Молочанська»)
www.molochanska.com.ua
Інформація
про клієнта

Компанія заснована в 2001 році. Кількість працівників більше 100 чоловік. Виробник мінеральних вод під ТМ «Молочанська» (газована і негазована), яка відноситься до групи природних столових вод (м. Запоріжжя).

Результати
проекту

У ході виконання проекту підвищено фінансову і виконавчу дисципліну персоналу. Оптимізовано облікові процеси. Забезпечено контроль
над товарними і матеріальними потоками. У єдиній базі даних забезпечено ведення бухгалтерського обліку, податкового обліку, управління складом і реалізацією готової продукції, нарахування заробітної плати. Розроблено пакет всієї необхідної звітності для формування в
автоматичному режимі за станом «зараз на зараз». Використовуючи розширені можливості системи, реалізовано функцію розрахунку
собівартості готової продукції за кількома алгоритмами.

ПП Парус

Парус-Підприємство 7.

Кількість
робочих місць

5.

Термін впровадження

1,5 місяці.

Комплекс «Карпатська Модрина»
Інформація
про клієнта

Комплекс розташований в одному з найкрасивіших місць туристичного містечка Мигове, серед величних, тихих і прекрасних вершин,
привітних та гостинних людей, серед спокою і краси гір. Комплекс поєднав у собі кращі стандарти європейських курортів.

Результати
проекту

Поліпшено роботу і обслуговування клієнтів, облік і контроль роботи закладу. Знижено рівень зловживань. Автоматизовано розрахунки з
клієнтами, формування аналітичної звітності. Забезпечено швидке і якісне обслуговування клієнтів. Поліпшено облік продуктів харчування. Забезпечено контроль за роботою офіціантів.

ПП Парус

jПарус.

Кількість
робочих місць

3.

Термін впровадження

-

Belle Royalle
www.belleroyalle.com
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Інформація
про клієнта

«Belle Royalle» – туристичний оздоровчий комплекс. Розташований в одному з наймальовничіших куточків Закарпаття – у селі Лісарня
Мукачівського району.

Результати
проекту

В ході проекту реалізовано наступні завдання: забезпечено бронювання та поселення; управління сервісом; облік послуг в номерах (мінібар, замовлення в номер); погодинне планування доступу (басейн, тренажерний зал, прокат обладнання); управління рестораном і барами; зв'язок з торговим і POS-обладнанням; ідентифікація клієнтів за картками. Оптимізовано процедуру розрахунку з клієнтами. Створено
єдину систему, що охоплює бухгалтерський і податковий облік, розрахунок заробітної плати, управління складом.

ПП Парус

Парус-Підприємство 7 (Готель, Ресторан, Бухгалтерія, Заробітна плата, Торгівля і склад, Касові апарати, Клубні карти, Менеджмент і маркетинг).

Кількість
робочих місць

9.

Термін впровадження

1 місяць.

К а т а л о г

п р о е к т і в

г р у п и

к о м п а н і й

«П А Р У С»

Укргазбанк
www.ukrgasbank.com
Інформація
про клієнта

Укргазбанк заснований в 1993 році. Входить у 20-ку найбільших банків України. Банк має в своєму розпорядженні широку національну
мережу, яка складається з понад 280 відділень (м. Київ).

Результати
проекту

Створено інформаційну систему управління банком, що охоплює завдання автоматизації внутрішньої бухгалтерії банку, обліку основних коштів,
обліку дебіторської / кредиторської заборгованості, обліку товарно-матеріальних цінностей. Уніфіковано бізнес-процеси порядку взаємодії підрозділів. Підвищено оперативність збору та аналізу облікової інформації. Забезпечено формування пакету звітів у режимі реального часу
«зараз на зараз».

ПП Парус

Парус-Підприємство 8

Кількість
робочих місць

212.

Термін впровадження

7 місяців. Термін експлуатації 5 років.

.

Україно-Італійське Спільне Підприємство «Венето»
www.veneto.ua
Інформація
про клієнта

Україно-Італійське Спільне Підприємство «Венето» засновано в 1992 році. Фабрика з виробництва ортопедичних матраців, ліжок і аксесуарів (м. Київ).

Результати
проекту

Створено комплексну інформаційну систему, що автоматизує бізнес-процеси ведення бухгалтерського та податкового обліку, розрахунку
заробітної плати, оперативного планування платежів, управління дебіторською та кредиторською заборгованістю, управління закупівлями
сировини і матеріалів від вітчизняних та зарубіжних постачальників, обліку готової продукції, обліку комісійних товарів, управління замовленнями від магазинів роздрібної торгівлі, управління реалізацією готової продукції і комісійних товарів, формування управлінської, бухгалтерської та податкової звітності.

ПП Парус

Парус-Підприємство 8

Кількість
робочих місць

15.

Термін впровадження

6 місяців. Термін експлуатації 12 років.

.

Профком МК «Азовсталь»
www.azovstal.metinvestholding.com
Інформація
про клієнта

Профспілковий комітет «Металургійного комбінату «Азовсталь». Підприємство входить до групи компаній «Метінвест» і є одним з найбільших всесвітньо відомих металургійних підприємств України (м. Маріуполь).

Результати
проекту

Створено інформаційну систему оперативного обліку, що охоплює завдання бухгалтерського та податкового обліку, розрахунку заробітної
плати, управління складською логістикою і закладом громадського харчування. Знижено витрати часу на формування різного виду звітності і забезпечена можливість формування документів в xml-форматі.

ПП Парус

Парус-Підприємство 7 (Бухгалтерія, Заробітна плата, Торгівля і склад, Ресторан).

Кількість
робочих місць

7.

Термін впровадження

3 місяці.
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Дніпропетровська ОДА
www.adm.dp.gov.ua

Інформація
про клієнта

Дніпропетровська обласна державна адміністрація.

Результати
проекту

Створено інтерактивну систему моніторингу та підготовки інформації щодо процедур та договорів закупівлі товарів, робіт, послуг за державні кошти у Дніпропетровській області.

ПП Парус

Парус-Бюджет 8

Кількість
робочих місць

280.

Термін впровадження

9 місяців.

(Управління конкурсними закупівлями).

ДП Сіменс-Україна
www.siemens.ua
Інформація
про клієнта

Одна з провідних технологічних компаній України. Постачає обладнання, технології та комплексні рішення для ключових галузей української економіки: промисловості, енергетики, транспорту та охорони здоров'я. Компанія «Сіменс Україна» була заснована у 1997 році. З 1992
по 1997 рік в Україні діяло офіційне представництво Siemens AG. Центральний офіс компанії знаходиться в Києві; регіональні філії діють
у Львові, Одесі, Дніпрі, Харкові, Кривому Розі та Маріуполі. Всього в компанії працює 275 осіб.

Результати
проекту

На підприємстві автоматизовано ведення штатного розпису та облік персоналу. Автоматизовано розрахунок заробітної плати.

ПП Парус

Парус-Підприємство 8

Кількість
робочих місць

5.

Термін впровадження

3 місяці. Термін експлуатації 8 років.

(Управління персоналом і штатний розклад, Розрахунок заробітної плати).

ДП «КБ «Південне» імені М.К. Янгеля
www.yuzhnoye.com
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Інформація
про клієнта

Державне підприємство «Конструкторське бюро «Південне» імені М.К. Янгеля – потужне проектно-конструкторське підприємство, яке
розробляє складні наукомісткі проекти. Основний напрямок діяльності пов'язаний зі створенням і експлуатацією ракетно-космічної техніки. Розробляються ракети-носії, космічні апарати і ракетні двигуни, що відповідають найвищим критеріям сучасної науки.

Результати
проекту

На підприємстві створено єдину інформаційну систему, що охоплює завдання оперативного обліку та управління. Автоматизований бухгалтерський, податковий облік, складський облік, управління закупівлями та управління фінансовими ресурсами підприємства. Підвищено
оперативність збору і аналізу облікової інформації. Оптимізовано витрати часу на отримання різного роду фінансової звітності.
Забезпечено можливість обміну інформацією з зовнішніми системами підприємства.

ПП Парус

Парус-Підприємство 8

Кількість
робочих місць

46.

Термін впровадження

10 місяців.

.
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Ресторанно-готельний комплекс «Станіславський»
www.stanislavskiy.com.ua

Інформація
про клієнта

Ресторанно-готельний комплекс «Станіславський» розташований в самому серці міста Яремче, поблизу відомої перлини Яремчанщини –
водоспаду Пробій в екологічно чистій зоні. До послуг гостей комфортабельні номери, сауна. Ресторан на березі річки Прут – ідеальне
місце для проведення банкетів, ювілеїв, фуршетів.

Результати
проекту

Автоматизовано управління готельно-ресторанним комплексом, що включає в себе бронювання та поселення гостей, автоматизовано розрахунок вартості проживання залежно від сезону і дня тижня, планування завантаженості номерів і додаткових послуг, облік майна в номерах, управління обслуговуванням відвідувачів ресторану (робота front- і back-офісів, інтеграція з POS-обладнанням),ведення складського
обліку.

ПП Парус

Парус-Підприємство 7 (Готель, Ресторан, Бухгалтерія, Клубні карти).

Количество
рабочих мест

4.

Термін впровадження

1 місяць. Термін експлуатації понад 9 років.

ТРК «НІС-ТВ»

Інформація
про клієнта

Миколаївська телерадіокомпанія «НІС-ТВ» транслює власні інформаційні, ділові, ігрові та інші програми.

Результати
проекту

Результатами проекту є комплексна автоматизація бухгалтерського обліку, розрахунку заробітної плати співробітникам телерадіокомпанії,
виписка первинних документів. Забезпечено можливість формування звітності в xml-форматі.

ПП Парус

Парус-Підприємство 7 (Бухгалтерія, Заробітна плата, Торгівля і склад).

Кількість
робочих місць

1.

Термін впровадження

2 місяці. Термін експлуатації 10 років.
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