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Парус-Підприємство 7

система керування
для малого та середнього бізнесу
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Корпорація Парус заснована в 1990 році. Основний вид діяльності компанії: розробка,
просування та впровадження ПЗ для автоматизації управління підприємством. Загальна
кількість співробітників Корпорації Парус в українських представництвах складає більше
550 фахівців, з яких більше 250 працюють у київському офісі. Сьогодні Корпорація Парус
є однією з найбільших софтверних компаній України, що розробляють ПЗ для управління
підприємством. За час своєї діяльності, центральний український офіс розвинув потужну
регіональну мережу, що налічує 28 регіональних представництв і понад двох десятків дилерських компаній.

Бухгалтерія
Модуль забезпечує ведення всіх облікових
регістрів згідно вимог законодавства України.
Інтеграція з іншими модулями Системи (Заробітна
плата, Торгівля та склад, Персонал, Ресторан
та ін.) надає можливість головному бухгалтеру
організації отримати комплексне інформаційне забезпечення.

•
•
•
•

Парус-Бухгалтерія забезпечує:
• облік фінансово-господарських операцій;
• реєстрацію та друк первинних касових та
банківських документів;
• облік залишків у системі;
• облік готівкових та безготівкових (у т.ч. валютних)
операцій, зв’язок з клієнт-банком;
облік розрахунків з дебіторами/кредиторами, покупцями та замовниками;
облік договірних документів, створених в різних модулях Системи;
облік контрактів на навчання з використанням графіків платежів;
облік розрахунків з підзвітними особами з можливістю підготовки посвідчень про
відрядження та авансових звітів.

Облік ТМЦ та послуг:
реєстрація та друк первинних матеріальних документів (накладних, актів, ордерів та ін.);
облік матеріальних документів, у т.ч. створених в інших модулях Системи;
облік вхідних та вихідних податкових накладних;
реєстрація та облік актів виконаних робіт та послуг;
формування та друк оборотних відомостей у розрізі рахунків, матеріально-відповідальних
осіб та назв ТМЦ у кількісному та сумовому виразі;
• друк інвентаризаційних відомостей.

•
•
•
•
•

Парус-Підприємство 7 проста і зручна, але в той же час потужна повнофункціональна
система, призначена для використання на підприємствах різної галузевої спрямованості.
Система поставляється повністю готовою до експлуатації. Вибір засобу розробки цього
програмного продукту (Visual FoxPro), обумовлений прагненням надати клієнтові доступний програмний продукт, який не вимагає додаткових СУБД і разом з тим має потужний
функціонал, високу швидкість і безліч можливостей.
Система має модульну побудову, тому кожний з модулів може працювати самостійно,
але найбільша ефективність використання Системи досягається, об’єднанням модулів
Системи в єдиному інформаційному просторі.  
Набір модулів може варіюватися в залежності від потреб клієнта. Використання
модулів Системи допоможе у вирішенні облікових та управлінських завдань широкому
колу фахівців, а саме: бухгалтерам і аудиторам, фахівцям з логістики та постачання, товарознавцям, фахівцям з розрахунку заробітної плати та управління персоналом, менеджерам по роботі з клієнтами та продажу в різних сферах діяльності, фахівцям з маркетингу та зв’язків з громадськістю, обслуговуючому персоналу ресторанного та готельного
бізнесу, службі безпеки компанії та ін.
Всі документи та звіти користувач може вивантажувати як в Microsoft Office, так і в
безкоштовні аналоги, наприклад, OpenOffice та ін.
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Облік необоротних активів, бланків суворої звітності:
ведення інвентарних карток ОЗ, МНА та БСЗ;
облік операцій з картками: оприбуткування, переміщення, переоцінка, вибуття та ін.;
нарахування амортизації;
друк основних типових форм та інших документів, звітів;
друк інвентаризаційних відомостей.

Формування звітності:
• форми бухгалтерської звітності (Баланс ф. № 1, Звіт про фінансові результати ф. № 2 та ін.);
• форми податкової звітності (Реєстр податкових накладних, Податкова декларація з ПДВ,
Декларація з податку на прибуток та ін.), пакетне формування податкової Хml-звітності;
• формування звітності у форматі Xml, інтеграція з М.Е.DОС, Арт-Звіт Плюс, ОПЗ, iFin;
• Головна книга та оборотний баланс;
• Касова книга;
• відомості аналітичного обліку та ін.
Також існує можливість з будь-якого розділу Парус-Бухгалтерія завантажити список  нормативних і законодавчих актів, консультацій та роз’яснень фахівців, що регламентують дії користувача щодо того облікового регістра, з якого була викликана допомога.

Заробітна плата

Персонал

Модуль забезпечує автоматизизацію процесу розрахунку та нарахування заробітної плати
на всіх його етапах. Відповідність модуля вимогам
законодавства і постійна підтримка в актульному
стані робить його незамінним помічником для обчислення заробітної плати як у великих компаніях,
так і в малих організаціях.

Модуль
призначений
для
комплексного
вирішення  завдань автоматизації служб управління  
персоналом.

Функції Парус – Заробітна плата забезпечують:
ведення особових рахунків співробітників;
ведення табелів співробітників;
ведення наказів;
розрахунок заробітної плати з урахуванням
норм робочого часу і виробітку за довільно
заданими схемами роботи;
розрахунок відрядної оплати праці та нарядів співробітників;
облік тарифікації для працівників сфери освіти;
перерахунок заробітної плати за минулі місяці;
розрахунок індексації, відпусток, допомоги по тимчасовій непрацездатності, лікарняних;
розрахунок податку з доходів фізичних осіб та єдиного соціального внеску;
утримання за виконавчими листами, позичками та ін.;
розрахунок нарахувань на заробітну плату;
облік виплаченої/невиплаченої зарплати;
розрахунок перерахувань до банку на карткові рахунки співробітників;
формування господарських операцій з розрахунку заробітної плати.
•
•
•
•
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Модуль дозволяє сформувати і надрукувати такі звіти як:
розрахункові листи, в т.ч. на оплату лікарняних і відпусток;
заява-розрахунок на виплату лікарняних;
грошовий атестат;
табель (в т.ч. за типовою ф. П-5);
довідки про доходи;
довідка для нарахування пенсії (в т.ч. для військовослужбовців та держслужбовців);
формування та друк списків і платіжних доручень за перерахуваннями в банк і поштою;
зведені та зведені підсумкові відомості в різних розрізах;
тарифікаційні списки працівників освіти;
розрахунково-платіжні (П-6, П-7 тощо) і платіжні відомості по заробітній платі та інших
виплатах (за аліментами, з соціальної допомоги та ін.);
ВКО на одержання заробітної плати;
відомості розподілу доходів за виробітком та за розмірами з/п;
форма № 1-ДФ;
архівні відомості;
звіт щодо сум нарахованого ЄСВ (персоніфікований облік);
статистичні звіти (1-ПВ, 3-ПВ, 6-ПВ, 10-ПI та ін.);
формування звітності у форматі XML;
інтеграція з М.Е.DOC, Арт-Звіт Плюс, iFin.

•
•
•

•
•
•
•


Парус - Персонал дозволяє:
• реєструвати анкети співробітників з можливістю
подальшого їх виведення на друк (П-2, П-2ДС);
• створювати штатний розклад по співробітниках з
можливістю створення вкладених (підлеглих)
підрозділів;
• формувати за допомогою модуля стандартні
кадрові накази (прийом, звільнення, переміщення,
відпустка тощо), проводити їх відпрацювання
(і анулювання) в обліку, друкувати як у довільній
формі, так і у вигляді стандартних форм  (П-1, П-3, П-4), вести реєстр наказів;
вести табелі співробітників з формуванням типових форм (П-5, П-13, П-14);
вести облік планових та фактичних відпусток, а також відпусток, наданих на підставі
невикористаних раніше, з автоматичним внесенням інформації в табель співробітника;
проводити дії над співробітниками та їх особовими рахунками, пов’язані з переміщенням,
прийомом на роботу, сумісництвом, оплатою праці, звільненням і т.д., - інформація про
ці дії автоматично зберігається в історії, дані з якої аналізуються під час друку звітів про
рух персоналу;
виконувати розрахунок невикористаних днів відпустки при звільненні;
обліковувати різні види стажів і асоціювати певний вид стажу з трудовою книжкою для
подальшого автоматичного розрахунку;
вести облік інформації про кваліфікацію, атестацію, стягнення і заохочення, наукову
діяльність, відрядження, військовозобов’язаних, зарахування до кадрового резерву;
вести облік анкет вступників на роботу (здобувачів).

Парус-Персонал дозволяє формувати і друкувати такі кадрові звіти:
• штатний розклад у розрізі посад і співробітників, звіт про рух співробітників, звіт про
стаж роботи, звіт за вакантними посадами (форма 3-ПН), перелік дітей для надання
допомоги;
• в модулі передбачена можливість друку статистичних звітів: звіт за формами 1-ПВ, 3-ПВ, 6-ПВ,
10-ПI, також є можливість отримати відомості про військовозобов’язаних, укомплектованості
і вакантним посадам на підприємстві та багато інших звітів;
• модуль також дає можливість отримувати звіти користувача по тим чи іншим умовам відбору.
Користувач самостійно обирає, які поля включати в такий звіт, що робить модуль більш
гнучким та функціональним. Налаштовані звіти зберігаються в базі даних і при подальшому
їх виклику достатньо вибрати назву звіту для виводу на друк;
• шаблони для друку документів та звітів завантажуються в MS Ехсеl, що дозволяє при потребі
їх редагувати.
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Торгівля та склад
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Модуль автоматизує складський облік та
забезпечує:
• управління запасами;
• облік ТМЦ у розрізі партій, упаковок, штрих-кодів;
• можливість заповнення коду товару згідно з
переліком УКТ ЗЕД;
• облік вхідних/вихідних первинних товарних документів;
• облік договорів, етапів та додаткових угод;
• формування на підставі договору ланцюжка
зв’язаних товарних документів;
• формування вихідних податкових накладних
на підставі ГО;
• відображення наявності ТМЦ за даними бухобліку;
• створення вихідних рахункі в на оплату з можливістю
застосування системи знижок, у т.ч. дисконтних;
контроль оплати товарів/послуг покупцями та облік повернення товарів від покупців;
автоматичне й ручне резервування товару на конкретну дату;
формування відомості товарних запасів на конкретну дату;
можливість відстеження руху ТМЦ у розрізі документів;
відображення наявності ТМЦ у розрізі МВО, партій;
формування різних цін реалізації по одній номенклатурній позиції із застосуванням тарифів;
масову переоцінку товарів.
Модуль Парус – Торгівля та склад формує наступні документи і звіти:
друк вихідних податкових накладних та дод. № 1, № 2 до ПН у форматі Xml;
запит до ЄРПН;
друк довіреностей (ф. М-1), ТТН, рахунків та ін.;
документообіг за позицією відомості ТМЦ;
звіти за виписаними накладними, рахунками на оплату, актами виконаних робіт;
звіти за платіжними та товарними документами;
звіт за нетоварними позиціями;
товарний звіт за період;
друк прайс-листів, цінників, штрих-кодових етикеток;
реєстр виданих податкових накладних, інтеграція з М.Е.DОС, Арт-Звіт Плюс, Соната,
ОПЗ та будь-якою іншою програмою для здачі звітності.

Консолідація
Модуль призначений для автоматизації ведення
консолідованої звітності та спеціально розроблений для підприємств і установ, що мають велику
кількість підзвітних структур, які періодично складають звіти за встановленою формою перед головною
організацією.
Парус-Консолідація дозволяє автоматизувати
основні етапи роботи зі звітами:
• формування бланків, перевірку, друк первинних
та підсумкових звітів;
• одержання зведеної по підвідомчим установам
звітності, її контроль;
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• аналіз інформації, що знаходиться у звітах, її представлення у вигляді різних аналітичних звітів;
• збереження первинних і зведених звітів у базі даних, використання інформації, що
зберігається в ній для формування наступних звітів та повторного друку у будь-який час;
• обмін інформацією між підзвітними структурами (Абонентами) і Центром, де відбувається
безпосереднє зведення й аналіз інформації.

Канцелярія
    Модуль забезпечує управління діловодством
та службовим листуванням в організаціях, які використовують великі масиви вхідної, вихідної та
внутрішньої документації. Він дозволяє систематизувати всю інформацію за різними типами
документів, скорочує час на пошук документів
в спеціалізованих відділах або сховищах
згідно повноважень розподіляє навантаження між співробітниками, підвищуває виконавчу
дисципліну, відстежує загальну картину роботи
у структурному підрозділі, а також забезпечує
взаємозамінність співробітників.

•
•
•
•
•

Модуль Парус-Канцелярія охоплює основні розділи традиційного діловодства:
управління вхідними/ вихідними документами;
ведення реєстру кореспонденції;
облік звернень громадян;
ведення документів в архіві;
формування розсилок електронною поштою за встановленими параметрами.

Управління вхідними документами дозволяє:
• реєструвати та вести облік зовнішніх документів, які надходять на підприємство/
організацію;
• розподіляти за виконавцями та контролювати відпрацювання вхідної документації;
• закріплювати штрих-коди за документами для їх швидкого та зручного пошуку в списку;
• реєструвати дати, теми та зміст документа;
• реєструвати дані про відправника кореспонденції;
• реєструвати дані про зміст документа;
• контролювати наявність інформації про зв’язок між документами.
•
•
•
•

Управління вихідними документами дозволяє:
реєструвати та вести облік всіх вихідних документів;
реєструвати дати, теми, зміст документа та резолюції по документу;
реєструвати дані про одержувача кореспонденції;
контролювати наявність інформації про зв’язок між вхідними і попередніми документами.

Парус-Канцелярія дозволяє формувати різні звіти в т.ч. журнали реєстрації вхідних та
вихідних документів, журнал реєстраціі пропозицій, заяв і скарг громадян та ін. Особливістю
модуля є можливість завантажувати файли в електронному форматі, вести історію листування і встановлювати рівень доступу користувачів до інформації.

Управління конкурсними
закупками
Модуль призначений для автоматизації проведення процедур закупки (товарів, послуг, робіт)
і документообігу комітетів з конкурсних торгів,
організаціями і відомствами, які здійснюють закупку
за власні та державні кошти.

•
•
•

Можливості модуля дозволяють:
• вести облік планових закупок та планувати
проведення торгів з урахуванням раніше  
запланованих закупок;
• здійснювати проведення наступних процедур
закупки: «Відкриті торги», «Двоступеневі торги», «Запит
цінових пропозицій», «Закупки в одного учасника»;
відображати основні параметри конкурсних торгів;
вести облік позицій, що закуповуються, з відображенням специфікації другого рівня;
здійснювати швидкий пошук і вибір позицій, що закуповуються з вбудованого електронного
класифікатора продукції та послуг ДК 16-2010, ДК 015-97, та інші;
вести облік параметрів оголошення про проведення процедури закупки та розміщення
оголошень;
вести реєстр учасників з деталізацією основних характеристик і реквізитів;
здійснювати реєстрацію учасників процедури закупки та їх цінових пропозицій;
реєструвати по кожному учаснику наявність кваліфікаційної документації;
проводити оцінку критеріїв та виконання вимог учасниками для визначення переможця;
відображати результати проведення торгів;
здійснювати персоналізовану поштову чи електронну розсилку інформації учасникам
торгів, та повідомлень у «Вісник Державних закупок»;
вести облік персон, які приймають участь у закупівлях, як з боку замовника, так і з боку
учасників;
вести реєстр договорів та відстежувати їх стан;
вести вторинний облік вхідної та вихідної документації;
зберігати електронні форми договорів з прив`язкою до постачальника.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

У модулі формуються наступні документи та звіти:
протокол засідання тендерного комітету з організації проведення процедури закупки;
протокол розкриття тендерних пропозицій та конкурсних торгів;
оголошення про проведення торгів;
реєстр отриманих пропозицій та протокол оцінки пропозицій;
повідомлення про результати проведених торгів;
типові форми договорів і первинні документи;
річний план;
звіт про проведення закупки товарів та послуг за державні кошти;
звіт про конкурсні торги, що відбулися;
звіт про результати проведення торгів;
форма №1 Торги.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Пропускний режим
Модуль застосовується для керування доступом в приміщення та на територію підприємства,
автоматичної реєстрації входу/виходу/виїзду/в`їзду/
переміщення з урахуванням допусків, протоколювання інформації з можливістю подальшої обробки
(аналітичні звіти, табелювання, розрахунок ЗП та ін.).
Парус – Пропускний режим може використовуватись для організації платного автоматизованого обслуговування клієнтів з використанням
ідентифікаторів різноманітного типу (безконтактних карт, брелоків, браслетів та ін.). Основою
обслуговування є безготівкова оплата отриманих
сервісів і послуг (аквапарк, басейн, спортзал,
пляж, клуб тощо) та надання доступу на платну територію, прохід на яку здійснюється через
стандартне обладнання системи контролю доступу (турнікети та ін.).
Впровадження модуля в учбових закладах виключає проникнення сторонніх осіб, зменшує
ризик крадіжок та пошкоджень матеріальних цінностей, полегшує контроль та управління
(самоврядування) в гуртожитках. Додатковою перевагою є контроль відвідування, наприклад, учбового закладу студентами.
Функціональні можливості модуля дозволяють:
• організувати багаторівневе управління доступом на територію об’єкта, у номери
і приміщення;
• реєструвати персональні ідентифікаційні дані персоналу та відвідувачів (ПІБ, фотографія,
дані з документів, контакти тощо);
• здійснювати облік переміщень персоналу і відвідувачів через контрольні точки (вхід/вихід,
спроби проникнення в заборонені зони);
• адмініструвати права доступу персоналу в розрізі приміщень і часу доби тощо;
• керувати видачею та обліком разових перепусток для відвідувачів і автотранспорту;
• контролювати несанкціоновані дії співробітників;
• здійснювати реєстрацію відвідувачів і видачу перепусток;
• контролювати дисципліну праці (формування списків співробітників, які запізнилися,
залишили приміщення раніше встановленого графіка, тих, хто перебуває у відрядженні,
відпустці, відгулах, на лікарняному та ін.);
• організувати доступ на об’єкт при роботі персоналу в кілька змін;
• блокувати загублені перепустки;
• формувати табель обліку робочого часу з передачею даних в модуль Парус-Персонал
і Парус-Заробітна плата;
• забезпечити доступ до інформації про наявність/відсутність і час входу/виходу
персоналу на об’єкт з демонстрацією ПІБ, підрозділу, фотографії;
• забезпечити безпечну евакуацію персоналу через пропускні точки під час нештатої
ситуації;
• обмежити прохід осіб за чужою перепусткою (можливість візуальної ідентифікації
фотографії в модулі з особою, яка перетинає контрольні точки).
Парус-Пропускний режим може бути інтегрований з будь-якою Системою управління
підприємством.
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Ресторан
 Модуль використовується для автоматизації бізнеспроцесів обслуговування клієнтів і автоматизації
фінансово-господарського обліку на підприємствах,
які відносяться до сфери ресторанного бізнесу.
Зручний і простий графічний інтерфейс, що працює
в комплексі з будь-якими типами сенсорних моніторів
(TouchScreen), кишеньковими (Pocket PC) та планшетними ПК, дозволяє автоматизувати робочі місця
офіціантів, касирів, адміністраторів залу, бухгалтерів,
калькуляторів, власників закладів та ін.
Умовно функціонал модуля можна поділити на дві
складові частини: «front-офіс» і «back-офіс». Складова «front-офіс» призначена для автоматизації
процесів обслуговування клієнтів і має наступні
функціональні можливості:
Робоче місце офіціанта/бармена
Офіціант має можливість реєструвати замовлення клієнтів на стіл, надсилати або друкувати замовлення на кухню і/або бар з урахуванням індивідуальних смаків замовників, друкувати рахунки та чеки для клієнтів.
Робоче місце касира
Касир має можливість виконувати друк чеків, а також приймати оплату готівкою та в
іншій формі (безготівковий рахунок чи платіжні картки та ін.). Модуль дозволяє реєструвати
повернення грошей.
Робоче місце адміністратора зали
Адміністратор має можливість виконувати всі дії в модулі, що передбачені для офіціантів
і касирів. Крім того, він має можливість здійснювати управління змінами, реєструвати заміну
столу і / або офіціанта, що обслуговує клієнта, а також здійснювати вилучення з модуля замовлень або позицій замовлень з реєстрацією причин вилучення. Можливе застосування
дисконтно-депозитної системи за допомогою клубних карток клієнтів.
Крім оплати з друком фіскального чеку, Парус - Ресторан дозволяє здійснювати оплату
за безготівковим розрахунком, за клубною карткою клієнта, а також у кредит клієнта або
у кредит співробітника. Якщо модуль використовується разом з модулем Парус - Готель,
можливе закриття рахунка на номер, у якому проживає гість з включенням в оплату рахунка суми за харчування в ресторані.  
Робоче місце фахівця «back-офісу».
Складова «back-офіс» модуля має наступні функціональні можливості:
• формування довідника продуктів з врахуванням сезонності норм відходів;
• реєстрація калькуляційних карт страв і напівфабрикатів з урахуванням взаємозамінності
продуктів;
• формування журналу готових страв;
• реєстрація типових меню (наприклад, бізнес-ланч, фуршети, весілля та ін.);
• списання з урахуванням у розрізі використаних продуктів;
• реєстрація попередніх замовлень на банкети.
Парус-Ресторан працює з різним обладнанням: сканерами штрих-кодів, считувачами магнітних і проксіміті карток, чековими принтерами, а також з касовим обладнанням:
електронними контрольно-касовими апаратами (ЕККА),   електронними контрольнокасовими регістраторами (ЕККР), ваговим обладнанням, за умови наявності модуля ПарусКасові апарати.
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Модуль надає можливість формувати в друкованій формі наступні документи та звіти:
калькуляційні карти відповідно до встановленої форми; меню на поточний і будь-який інший
день та типові меню і замовлення; словник продуктів і ціни на продукти харчування; рахунки клієнтів і замовлення на виготовлення; замовлення-наряд, замовлення-перелік. А також
звіти про: рахунки клієнтів за різними критеріями обслуговування з виведенням підсумків;
реалізацію готових страв з підсумками за місцями реалізації; типи оплати з підсумками за
місцями реалізації; відмовлення від замовлень з переліком причин відмовлень; обслуговування готельних номерів; попередні замовлення;  приготовлені страви та ін.

Готель
Модуль
повнофункціонально
працює
як
самостійно, так і в комплексі з іншими модулями Системи Парус - Підприємство 7.
•
•
•
•
•
•

Автоматизація бізнес-процесів готелів:
автоматизація рецепції;
управління номерним фондом;
автоматизація бронювання;
автоматизація реєстрації поселення і виїзду клієнтів;
формування вартості наданих послуг;
розрахунки з клієнтами.

Облікові та управлінські задачі:
• формування структури розміщення готельних
номерів по корпусам і поверхам;
• облік характеристик номерів (тарифи, фото номерного фонду);
• управління доступом у номери (за допомогою пластикових карток і електронних ключів,
з можливістю on-line керування доступом за допомогою СКУД Парус-Пропускний режим);
• бронювання, поселення, розрахунок у будь-якій формі оплати (готівковий/безготівковий
рахунок за наявності модуля Парус-Касові апарати);
• відстеження повторного приїзду;
• оперативне управління (скарги, ремонти, прибирання, простій номерів або місць);
• поселення іноземців (валютний облік);
• гнучкі зміни (розрахунковий час, гнучка система оплати, знижки, спеціальні тарифи);
• підготовка всієї затвердженої та специфічної звітності;
• інтеграція з білінговими телефонними системами (для реєстрації точної інформації про
телефонні переговори клієнтів);
• погодинне планування (сауни, масажні кабінети, спортзали, басейни);
• облік майна в номерах.
Користувач модуля може постійно відстежувати наявність вільних, зайнятих і заброньованих місць в готелі через мережу Internet.
	 Модуль дозволяє формування в друкованому вигляді наступних документів та звітів:
візитні картки для мешканців (ф. № 3-Г) і рахунки на оплату послуг (ф. № 4-Г); реєстраційні
картки клієнтів і анкети мешканців (ф. № 1М); касові/фіскальні чеки; відомість про рух номерів
в готелі (ф. № 9-Г); журнал обліку мешканців (ф. № 5-Г); касовий звіт (ф. № 8-Г); звіт про оплату
за проживання за довільний період; звіт про надані послуги з підсумками; звіт про оплату додатково наданих послуг за довільний період.
Модуль інтегрований з різним торговельним обладнанням (ЕККР ІКС, МІНІ, Datecs, Samsung
та ін.) та POS-обладнанням (Posiflex, Flytech, Jiva, IBM, Aura, Epson, Tysso та ін.).

Розважальний комплекс

Аквапарк

Ефективне управління сучасними розважальними
комплексами допускає наявність різних облікових,
управлінських і специфічних бізнес-процесів, які
відбуваються в єдиному інформаційному просторі.
Для комплексної автоматизації та управління розважальним комплексом, до складу якого можуть
входити різні заклади (більярд, боулінг, нічні клуби, ковзанки, фітнес і спорт клуби, кінотеатри,
паркінги, магазини, ресторани, готелі, кафе,
бари, спеціальні, окремо оплачувані, атракціони
та ін.), в Системі Парус-Підприємство реалізовані
спеціалізовані рішення, які легко інтегруються між
собою. Та охоплюють єдину систему ефективного
управління розважальним комплексом.

Модуль дозволяє  отримати більш ефективне управління аквапарками, вести облік часу перебування відвідувачів, організувати
безготівкові розрахунки за товари і послуги на території аквапарку.

Краса, здоров’я, спорт
Модуль призначений для автоматизації процесів управління в
спортивних та фітнес-клубах, тренажерних залах, басейнах, танцювальних школах, стадіонах, кортах, ковзанках, оздоровчих центрах,
косметологічних клініках, салонах краси та SPA, лазнях, саунах, дискоклубах, та в інших аналогічних закладах. Модуль поєднує в собі
весь необхідний функціонал для вирішення облікових і управлінських
завдань згідно з вимогами сучасного менеджменту.
	
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Парус-Краса, здоров’я, спорт дозволяє здійснювати:
створення і продаж абонементів та управління абонементами клієнтів;
продаж разових квитків;
організацію пропускного режиму;
попереднє планування відвідувань занять і відпочинку;
аналіз завантаженості закладу і сервісів;
будь-яку форму оплати: єдиний для всього комплексу браслет-перепустку,
готівкова/безготівкова;
фінансові розрахунки з клієнтами;
управління програмами лояльності, бонусними та акційними пропозиціями, знижками;
ведення розширеного обліку персональних даних по відвідувачам і співробітникам;
автоматичне керування доступом до платних сервісів (приміщення, шафки для одягу);
облік надання платних послуг і сервісів (масаж, солярій, сауна, кафе, фіто-бар,
ресторан  та ін.).

Використання модуля дозволяє підвищити достовірність і оперативність одержання
аналітичної та фінансової інформації, отримати глобальну картину того, що відбувається в
закладі.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Функціонал модуля дозволяє здійснювати:
• автоматичний облік часу перебування відпочиваючих на
території;
зручне обслуговування клієнтів за допомогою використання безготівкових розрахунків та
єдиного для всього комплексу браслета-перепустки;
продаж браслетів-перепусток;
продаж квитків на додаткові платні сервіси;
продаж сувенірної продукції, супутніх товарів;
прокат камер схову, сейфів, пляжних рушників, масок, ласт, матраців, тощо;
підвищення якості та швидкості обслуговування клієнтів завдяки використанню сучасного
обладнання;
аналіз завантаженості аквапарку;
попереднє планування відпочинку;
організація пропускного режиму та відеоспостереження;
фінансові розрахунки з клієнтами;
управління програмами лояльності, бонусними та акційними пропозиціями, знижками;
зниження рівня зловживань з боку персоналу.

Гірськолижний комплекс
Модуль призначений для автоматизації бізнес-задач, притаманних гірськолижним комплексам.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Функціональні можливості та конкурентні переваги комплексу:
• організація продажу абонементів і впроваждення автоматизованої
системи доступу відпочиваючих до підйомників, за допомогою
спеціалізованих турникетів та ідентифікаторів (карток, браслетів);
виключення готівкового розрахунку за товари та послуги (за допомогою карткиабонемента , особи, що відпочивають можуть розраховуватися в ресторанах,
розважальних центрах, кафе, фітнес-клубах, точках швидкого харчування в горах);
забезпечення швидкої обробки замовлень клієнтів за рахунок взаємодії з сучасним POSобладнанням, КПК, планшетами;
можливість побудови програм лояльності, акцій, бонусів та знижок;
контроль доступу на територію комплексу, блокування несанкціонованого проходу до
підйомників за допомогою фото та відео фіксації;
мінімізація впливу людського фактору і рівня зловживань з боку персоналу;
поліпшення узгодженості та якості трудової дисципліни персоналу;
підвищення достовірності даних про рух матеріальних цінностей і товарів;
скорочення витрат часу на отримання звітності та збір управлінської інформації;
підвищення якості сервісу;
підвищення рівня лояльності клієнтів і престижу комплексу.
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Туристичне агентство
Модуль призначений для автоматизації бізнеспроцесів туристичних компаній і агентств ділового
туризму щодо надання повного спектру туристичних послуг.
•
•
•
•
•
•
•
•

Функціональні можливості модуля:
організація семінарів, зустрічей, поїздок на заходи;
облік клубних карток, дисконтів, додаткових бонусів;
облік персоніфікованих даних клієнтів;
облік готелів, бронювання, історії поселення;
формування пакета туристичних послуг;
облік заявок клієнтів та їх параметрів;
продаж авіа-, авто- та  залізничних квитків;
візова підтримка;

•
•
•
•
•
•
•
•
•

оренда автомобілів;
страхування;
облік розрахунків із клієнтами і туроператорами;
друк ваучерів, договорів, заявок;
формування історії взаємин із клієнтами;
відстеження ефективності реклами;
організація доставки квитків, документів;
облік звернень та їх адресний розподіл за фахівцями;
реєстрація клубних карток, спеціальних дисконтних програм.

•
•
•
•
•
•
•

Парус - Туристичне агентство забезпечує можливість формувати
і друкувати наступні звіти:
структура продажу квитків, турів і послуг за напрямками і фахівцями;
квартальний звіт «Звіт про діяльність туристичної організації»;
форма № 1-ТУР(к);
звіт про поїздки (для клієнта);
звіт за заявками (для агентства);
звіт за джерелами контактів;
інші звіти (по готелям, за рахунками, за ваучерами, за договорами, за клієнтами).

зовнішного вигляду) з урахуванням наявності рекламних площин, доступних та
недоступних для продажу;
• визначення вартісних характеристик рекламних площин, формування інформації по
оплаченим/неоплаченим, заброньованим рекламним площинам в режимі реального часу;
• підготовка остаточної версії видання до друку.
Продажі:
• наочне уявлення макету видання в розрізі вільних, заброньованих, оплачених
рекламних площин;
• продаж і бронювання (у т.ч. наднормове) рекламних площин, підготовка і робота з
первинними документами (договори, рахунки тощо);
• прийом і зберігання файлів рекламних макетів і роликів;
• контроль (з можливістю оповіщення) за своєчасною подачею рекламних матеріалів;
• організація рекламних кампаній, у т.ч. в різних номерах і рекламних виданнях;
• формування плану надходжень грошових коштів.
•
•
•
•
•

Магазин
Модуль призначено для автоматизації торгових
центрів, середніх і малих магазинів, мінімаркетів,
бутіків, спеціалізованих магазинів.
Автоматизація процесу продажу допомагає аналізувати товарообіг і приймати відповідні рішення щодо
його оптимізації для збільшення прибутку магазину.

Реклама
Модуль орієнтований на автоматизацію первинних
бізнес-процесів підприємств, які працюють у сфері реклами, та безпосередньо розміщують рекламу, наприклад, ЗМІ, і, які виступають як посередники, наприклад,
рекламні агентства.

Редакція:
• формування макету видання (для рекламних
агентств їх може бути багато, причому, вони
можуть бути різних типів: друковані ЗМІ, радіо,
телебачення тощо);
• макетування сторінок видання (визначення
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Маркетинг і адміністрування виробничих процесів:
ведення історії взаємовідносин з клієнтами;
сегментація клієнтської бази;
формування різних аналітичних звітів;
організація заходів для підвищення лояльності клієнтів;
тайм-менеджмент і оцінка ефективності роботи персоналу.

•
•
•
•
•
•
•
•

Робоче місце касира:
• збереження артикулів товарів з розбиттям за
каталогами;
• автоматична настройка параметрів касового
апарату;
• збереження даних про операторів каси;
• встановлення штрих-коду, ціни, податкової групи
для артикулів;
підтримка одиниць виміру, у тому числі похідних;
продаж товару за готівковий та безготівковий розрахунок;
продаж товару на касовому апараті зі зручним та швидким механізмом набору чека;
продаж з використанням сканера штрих-кодів;
пошук товару за штрих-кодом (з використанням або без використання сканера штрихкодів) або за артикулом;
гнучка система знижок (введення вручну або автоматично, на окрему позицію або на
всю суму чека);
оплата за допомогою кредитних карток;
можливість обслуговування до 3-х клієнтів одночасно при розрахунку на касі;

• підтримка стандартних функцій роботи з фіскальними реєстраторами - Х-звіт, Z-звіт, звіт
з продажів, службове внесення і вилучення грошей з каси.

•
•
•
•
•
•

Робоче місце фахівця з логістики:
облік складських залишків товару;
резервування товарів;
повернення товарів покупцем;
журнал платежів для безготівкових розрахунків;
підтримка декількох складів;
внутрішнє переміщення товарів між складами (матеріальновідповідальними особами).

Інтеграція з торговельним обладнанням:
Для успішного застосування Парус-Магазин в малих і середніх підприємствах
роздрібної торгівлі в модулі налаштований відповідний функціонал, що забезпечує
інтеграцію з різним торговельним обладнанням, що широко використовується, наприклад,
сканери штрих-кодів, електронні ваги, фіскальні реєстратори, чекові принтери (ЕККР ІКС,
МІНІ, Datecs, Samsung, Posiflex, Flytech, Jiva, IBM, Aura, Epson, Tysso та ін.).
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Парус-Магазин надає можливість формувати наступні документи:
прибуткові документи;
вихідні рахунки на оплату;
накладні на відпуск;
вихідні податкові накладні;
додатки до податкових накладних;
реєстр виданих податкових накладних.
З модуля можливо друкувати наступні звіти:
звіт про проведення оплати торгівельних місць для торгових центрів;
звіт про чеки продажу;
звіт про реалізацію артикулів;
товарний звіт за касовими апаратами;
інші звіти.

Internet-Консультант
Унікальна довідкова інформаційно-аналітична
Система по законодавству України, в якій зібрано
і систематизовано більше 480 000 нормативних
документів України, що регулюють фінансовогосподарську й адміністративну діяльність юридичних і фізичних осіб.

• зручною потужною системою пошуку документів у базі, можливістю поетапного
сортування з наступним контекстним пошуком;
• розвиненою системою гіпертекстових посилань (прямих та зворотніх);
• системою зворотніх посилань, яка дозволяє відібрати документи, що посилаються
на даний документ;
• можливість працювати зі зворотними посиланнями на частину документа;
• можливістю створення власних «закладок» для швидкого пошуку документа
і переміщення з можливістю збереження документа (фрагменту документа) на диску,
або його перенесення в текстовий редактор;
• щоденне оновлення.
Допомога бухгалтеру:
В системі зібрано більш ніж 35 000 консультацій та коментарів – досвід провідних
спеціалістів з оподаткування та бухобліку, що дає можливість проаналізувати ситуацію,
спираючись як на первинні документи, так і на обговорення питання спеціалістами в цій
галузі, адже кожна консультація містить посилання на нормативні акти.
Економічні калькулятори:
• штрафних санкцій за заниження суми податкового зобов`язання;
• розрахунку пені при погашенні податкового боргу;
• пені за несвоєчасне виконання грошових зобов’язань.
Додаткові функції:
• історія перегляду документів – система зберігає список документів, з якими користувач
працював останнім часом;
• створення власних збірок документів (папок);
• огляд основних нормативно-правових актів, що увійшли до поточного оновлення.
Допоміжна довідкова інформація:
• курси валют НБУ на кожен день (період з 1992р. до теперішнього часу);
• бланки бухгалтерської звітності за місяць/квартал;
• нормативно-довідкові таблиці: індекси інфляції, ставки НБУ, розміри мінімальної
заробітної плати, розмір прожиткового мінімуму, пенсії, адреси ДПА України, реквізити
рахунків та ін.;
• положення (стандарти) бухгалтерського обліку;
• виробничий календар;
• правила Інкотермс;
• податковий календар бухгалтера;
• первинні документи бухгалтерського обліку;
• плани рахунків з інструкціями їх застосування;
• банкрутство;
• довідники пільг;
• збірник типових договорів.

Парус-Консультант відзначається:
• чіткою класифікацією документів у базі;
• наявністю унікальної підбірки консультативної та
рекомендаційної інформації;
• простим і зрозумілим інтерфейсом, що гарантує
швидке навчання;
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Платформа jПарус
Платформа jПарус створена на основі «хмарних» технологій та орієнтована на мінімізацію TCO
(Total cost of ownership) і має наступні технологічні
переваги:
• можливість роботи як на локальних, так і на
зовнішніх серверах і датацентрах у т.ч., що
знаходяться за   кордоном. Застосування
«хмарних» обчислень;
•  трирівневий клієнт-сервер;

• безпека зберігання і передачі даних;
• шифрування з’єднання;

• друк у різних форматах: xls, odt, xml,
pdf тощо;
• оновлення через Internet або ftp-сервер;
• можливість інтеграції з бухгалтерськими
та іншими обліковими системами;

• скромні вимоги до технічних засобів і
каналів зв’язку.

• використання сучасних засобів
розробки і СУБД (у т.ч. безкоштовної
PostgreSQL, а також Огасlе,
MS SQL та ін.);
Платформа «jПарус» постійно розвивається. Корпорація Парус доповнює лінійку програмних продуктів новими рішеннями, які направлені на підвищення ефективності керування та отримання максимального результату.
• робота в середовищі вільно поширюваного ПЗ;
• зручні схеми постачання ПЗ (у т.ч.
SaaS, на умовах оренди ПЗ);
• висока масштабованість, простота в
обслуговуванні;
• наявність WEB-клієнта для певних
розділів модуля, з метою отримання
мобільного доступу без інсталяції ПЗ;

• глобальна доступність через мобільні
пристрої Android;
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• використання Linux, Windows і Mac OS
в якості ОС як сервера, так і клієнта;

• можливість синхронізації особистих даних
і пошти з мобільними пристроями, із
застосуванням глобальних сервісів;

Менеджмент та Маркетинг

(CRM-модуль платформи  jПарус)
 Повнофункціональний модуль, що дозволяє ефективно управляти взаємовідносинами з клієнтами та об’єднати в єдиний цикл
бізнес-процеси трьох напрямків по роботі з клієнтами - маркетингу,
продажів, сервісного обслуговування.
Маркетинг:
• організація роботи з просування товарів із застосуванням технологій телемаркетингу
(інтеграція з АТС) і direct-mail (персоналізовані поштові та електронні розсилки);
• ведення обліку і планування переговорів зі ЗМІ, рекламними агентствами з розміщення
реклами та участі в маркетингових заходах;
• формування медіа-плану, ведення обліку заходів у розрізі витрати/доходи;
• здійснення аналізу ефективності реклами та інших джерел ініціювання контактів;
• організація маркетингових досліджень;
• формування та облік системи знижок;
• формування обігу за період у розрізі товарів/послуг, продавців і клієнтів.
	
•
•
•
•

Продажі:
ведення повної історії взаємодії з клієнтами (дзвінки, зустрічі, листування тощо);
планування фінансових результатів за допомогою «воронки продажів»;
ведення історії цінових і формування комерційних пропозицій;
ведення реєстру первинних документів і відстеження їх стану (договори, рахунки) з
повідомленням про оплату (можливість інтеграції із зовнішніми обліковими системами);
• формування обігу та звітів з продажів;
• проведення оцінки ефективності роботи персоналу;
• організація оповіщень та нагадувань стосовно різноманітних подій.
Сервісне обслуговування (SERVICE DESK):
облік вхідних звернень та контроль їх відпрацювання;
облік рекламацій;
здійснення постановки задач з контролем відпрацювання їх виконання;
організація сервісного обслуговування клієнтів: реєстрація звернень і заявок з
обслуговування, облік договорів, складання графіків обслуговування і контроль їх
виконання та ін.;
• функціонал для автоматизації бізнес-процесів у відповідності до стандартів ITIL/ITSM.
•
•
•
•

Аналітика:
аналіз та сегментація клієнтів;
оцінка показників роботи персоналу;
відстеження уподобань клієнтів;
відстеження просування товарів, послуг;
облік проектних робіт;
управління оплатами.

(модуль платформи  jПарус)

Модуль орієнтований на компанії, організації, установи, які мають
у своєму складі парк різної автомобільної техніки, і дозволяє автоматизувати облік подорожніх листів, доходів та витрат, маршрутів, ПММ,
запчастин, акумуляторів, шин, ремонтів, складання графіків ТО. За
допомогою модуля можна отримувати уявлення про рентабельність
роботи підприємства, знизити рівень зловживань з боку персоналу, формувати різні в т.ч.
аналітичні звіти.
Функціонал модуля забезпечує:
• комерційне використання автотранспорту, розрахунок кошторису згідно встановлених
тарифів;
• облік замовлень на транспортне обслуговування;
• оформлення, облік і обробку подорожніх листів (у т.ч. Міжнародного подорожнього листа
(ф. № 1), для вантажного автомобіля (ф. № 2), для легкового автомобіля (ф. № 3);
• розрахунок нормативних і фактичних витрат палива для автомобілів, в т. ч. автомобілів з
необмеженою кількістю устаткування і причепів;
• використання коригуючих коефіцієнтів згідно температури навколишнього середовища,
терміну, умов або регіону експлуатації;
• розрахунок виробітку в подорожніх листах з подальшою обробкою інформації (за
параметрами пробігу, ваги вантажу, вантажообігу, часу в дорозі, часу в простої);
• облік ТО і ремонтів;
• завантаження даних процесингових центрів за деталізацєю заправок ПММ;
• облік пального, купленого за готівковий/безготівковий розрахунок, отриманого за
талонами, виданого зі складу або отриманого від третьої особи;
• облік наданих послуг та виконаних робіт у розрізі замовників;
• калькуляція ремонтних робіт. Планування ТО з контролем терміну та пробігу. Замовлення
на ремонт, створення ремонтного листа та акта виконаних робіт;
• створення авансового звіту на основі даних про заправки ПММ подорожнього листа;
• GPS-трекінг;
• інтеграція з GPS-системами з метою повного контролю пересування та
місцезнаходження автомобіля;
• візуалізація маршруту на карті;
• побудова тимчасового графіка швидкості автомобіля на маршруті.

Для отримання більш детальної інформації про модулі
та можливості платформи jParus, завітайте на: http://j.parus.ua
Тестовий доступ до модулів платформи:
http://j.parus.ua/ua/359
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