КОМПЛЕКСНА АВТОМАТИЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ

РІШЕННЯ КОРПОРАЦІЇ ПАРУС ДЛЯ ВЕЛИКИХ ПІДПРИЄМСТВ
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Корпорація ПАРУС
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 понад 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 два десятки дилерських компаній.
Парус-Підприємство 8 призначена для використання на великих підприємствах різної
галузевої спрямованості і в корпоративних структурах (холдингах). Система створена на
базі СУБД ORACLE в архітектурі «клієнт-сервер» з використанням сучасних технологій
обробки інформації та підготовки документів MS Office, Seagate Crystal Reports та Fast
Reports. ПАРУС-Підприємство 8 має модульну структуру. Кожен з модулів може працювати як у взаємодії з іншими модулями системи, так і автономно. Завдяки такому принципу побудови системи, існує можливість поступового нарощування її можливостей при
розширенні автоматизації управління підприємством.
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Система ПАРУС надає відкриті – доступні користувачеві без участі розробника –
технологічні можливості для підтримки різних факторів розвитку:
Масштабованість. Архітектура «клієнт-сервер» (варіант «тонкого» клієнта) на базі
СУБД ORACLE забезпечує масштабованість Системи – здатність до істотного збільшення
кількості робочих місць з паралельним відпрацюванням бізнес-процедур, переданих і
збережених даних без зниження загальної продуктивності.
Вибір ОС. Сумісність ORACLE з самими різними платформами не накладає обмежень при виборі операційної системи на сервері (кількох серверах при використанні
RealApplicationClusters – рішення).
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Побудова корпоративної інформаційної системи (КІС)

Конструктор галузевих розширень (КОР) підтримує введення нових об’єктів обліку
(документів), вказання їхніх характеристик у термінах предметної області, дозволяє будувати інтерфейс введення, редагування та перегляду інформації, формувати локальні
меню зі списками нових команд тощо.
Система зберігання сценаріїв (СЗС), що відкриває вихідні коди серверної частини Системи, – це не просто сховище з описом об’єктів БД (процедур, таблиць і т.п.) та їхніх
зв’язків, а повнофункціональний інструмент колективної розробки таких об’єктів з веденням історії змін і можливістю автоматичного створення сценаріїв компіляції.
Процедури користувача. Набір дій, доступних оператору, можна доповнити новими
командами для відпрацювання процедур, не передбачених у базовій поставці.
Завдання користувача. Виконуються за попередньо складеним розкладом – без
безпосередньої участі оператора.
Дистанційна робота через різні базові схеми.
1. Через стандартну клієнтську частину. Реєстрація, обробка та зберігання інформації
виконуються на одному сервері БД центрального офісу.
2. Через термінальний сервер – вимагає наявності додаткового сервера термінального
доступу – потужного централізованого ресурсу, що розділяється між усіма віддаленими
користувачами.
3. WEB-рішення ПАРУС. На WEB-сервері розміщуються спеціалізовані програмні компоненти
(WEB-Клієнт) подання WEB-інтерфейсу Системи відповідно до опису метаданих у КОР.
4. Розподілена обробка даних. Реєстрація та обробка інформації виконується на декількох
серверах БД кожного територіального об’єкта. У цьому випадку необхідно періодично виконувати Реплікацію для синхронізації даних на всіх серверах в режимі off-line.
Нова звітність, аналітика. Необхідність нової звітності, підтримується побудовою
звітів довільної форми за будь-якою інформацією, відображеною (накопиченою) в БД.
Користувальницькі звіти – на базі генератора Crystal Reports Professional та Fast Reports,
таблиць Microsoft Excel. Табличні застосунки типу Microsoft Excel (для масового введення
даних, додаткового аналізу, обробки та узагальнення інформації, побудови різного роду
графіків і діаграм) і Microsoft Project (для управління проектами та ресурсами).
Вбудовані контрольні функції. Система підтримує численні вбудовані функції автоматичного контролю над діями користувача для збереження цілісності (несуперечності)
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важливості, структурного аналізу). На базі OLAP-технології можна побудувати ситуаційне
робоче місце (ситуаційний центр). Для полегшення аналізу численних даних можливе
використання попередньо налаштовуваної технології «світлофорів» уточнення ситуації
по «червоному кольору».
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Повнофункціональний модуль, що дозволяє
ефективно управляти взаємовідносинами з клієнтами
та об’єднати в єдиний цикл бізнес-процеси трьох
напрямків при роботі з клієнтами: маркетингу, продажу,
сервісного обслуговування.

Аналітичний
звіт

Періодичне формування багатовимірної БД зі
структурою, спеціально призначеної для формування
аналітичних звітів

Використання інформації з
багатовимірної БД

OLAP-технологія

інформації БД, для підтримки коректного відображення бізнес-процесів в Системі
тощо.
OLAP-технології. Діалогова аналітична обробка даних – OLAP (On-line analytical
processing) – є зручним інструментом швидкого аналізу великих обсягів даних, прогнозування, моделювання та наочного відображення результатів. Виявлені за допомогою OLAPтехнології закономірності та тенденції – необхідна інформація для прийняття управлінських
стратегічних рішень. Первинними джерелами даних для OLAP-технології можуть бути Система управління ПАРУС, інші продукти Корпорації ПАРУС, системи сторонніх виробників.
Серед споживчих властивостей OLAP-рішення відзначимо: можливість будувати звіти
і запити в бізнес-термінах конкретної предметної області; реалізацію стандартних методик дослідження бізнесу (визначення динаміки підсумкових значень, аналізу за ступенем
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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, а також участі у 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.

Продаж:
ведення повної історії взаємодії з клієнтами (дзвінки, зустрічі, листування тощо);
планування фінансових результатів за допомогою «воронки продаж»;
ведення історії цінових та формування комерційних пропозицій;
ведення реєстру первинних документів та відстеження їхнього стану (договори,
рахунки) з повідомленням про оплату (можливість інтеграції із зовнішніми обліковими
системами);
• формування обігу за період у розрізі товарів/послуг, продавців та клієнтів;
• організація оповіщень та нагадувань стосовно різноманітних подій.
•
•
•
•

Сервісне обслуговування (SERVICE DESK):
• облік вхідних звернень, контроль їхнього відпрацювання та облік рекламацій;
• здійснення постановки завдань з контролем їхнього виконання;
• організація сервісного обслуговування клієнтів: реєстрація звернень та заявок на
обслуговування, облік договорів, складання графіків обслуговування і контроль їхнього
виконання та ін.
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•
•
•
•
•

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

• облік прибуткових ордерів, прибуткових документів з підрозділів, актів розбіжностей,
розпоряджень;
• облік відомостей інвентаризації, формування і облік актів списання недостач і
оприбуткування надлишків;
• оперативний облік товарних запасів на складах;
• облік укомплектування/розукомплектування товарів;
• оперативний контроль стану товарних запасів на підставі системи гнучких
(настроюються) критеріїв;
• облік внутрішнього переміщення;
• рознесення накладних витрат по товарах на складах;
• ведення історії облікових цін по кожній партії товару на складі;
• формування звітів про товарні запаси.

Маркетинг
Реклама

Маркетингові
заходи

Direct-mail

Телемаркетинг
(Call-центр)

потенційні клієнти та клієнти (первинні та вторинні контакти)
Продажі
Формування
«Бази знань»

Зустрічі,
переговори

Цінова
пропозиція

•
•
•
•
•

Укладання
договорів

Нереалізовані
угоди

Модуль «Управління закупками» забезпечує облік:
номенклатури споживчих товарів;
замовлень на придбання товарів від споживачів;
автоматизований підбір за різними критеріями постачальників товарів;
договорів з контрагентами;
товарних документів на повернення постачальникам;
Плани закупок

Договори

Розрахунки за
особовими рахунками

Сервіс
Консультації, послуги, роботи

• інтеграція з АТС;

Плани продажу

Договори обслуговування

Додаткові функції:
• можливість інтеграції з web-ресурсами.

У процесі управління закупками і реалізацією товарів
у Системі формуються два зустрічних інформаційних потоки – за товарами та за фінансами. Кожен з цих потоків
має планову і фактичну складову. Система забезпечує
план-факт-контроль і аналіз логістичного потоку.
Функція «Управління зберіганням (склад)» забезпечує:
• облік прибуткових і видаткових накладних,
розпоряджень;
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Управління персоналом
та штатний розклад

Розрахунок
заробітної плати

Управління фінансами

Бухгалтерський облік

04.09.2014 10:33:20

• довіреність на отримання ТМЦ;
• звітів про різні аспекти роботи, пов’язані із закупками;
• аналіз товарообігу і формування на його підставі нових замовлень постачальникам і на
виробництво.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Функція «Управління реалізацією» – інструмент управління торговими
операціями для:
ведення обліку номенклатури і цін реалізації товарів і послуг;
ведення планів продажу;
обліку і контролю виконання замовлень від споживачів на товари і послуги;
обліку і оперативного відстеження виконання договорів зі споживачами;
формування та переформування прайс-листів;
оперативного планування відвантажень товарів і надходження платежів;
виписки рахунків і контроль їхньої оплати;
резервування та зняття товару з резерву;
обліку взаємних розрахунків із споживачами;
формування звітів про діяльність, пов’язану з реалізацією.

•
•
•
•
•
•

інформувати зацікавлених осіб про стадії проведення конкурсу;
забезпечує нагадування про необхідні дії;
відображати результати управління конкурсними закупок;
вести єдину базу даних організацій з широким переліком реквізитів;
вести облік первинних договорів;
формувати звітність в системі.
«Парус-Управління конкурсними закупками» зможе стати надійним помічником
у підготовці річних планів, проведенні конкурсних закупок, полегшити підготовку
документів (оголошень, протоколів, звітів). Гнучкі налаштування програми дозволяють
обмежити права доступу певних користувачів, організувати роботу підрозділів, що займаються різними напрямками, в єдиній базі даних.
У системі «Парус-управління конкурсними закупок» Ви зможете сформувати і
надрукувати такі документи:
• річний план (оприлюднений, не оприлюднений, доповнення до плану);
• оголошення про проведення конкурсних закупок (відкриті закупки, на запит цінових
пропозицій, на проведення попередньої кваліфікації);
• реєстр отриманих пропозицій;
• протокол розкриття пропозицій;

Управління конкурсними
закупками

•
•
•
•
•
•
•
•

Спеціально для вирішення завдань автоматизації
проведення процедур закупками (товарів, послуг,
робіт) та документообігу комітетів з конкурсних закупок ми розробили систему «Парус-Управління конкурсними закупками».
За допомогою нашої системи Ви зможете автоматизувати облік всіх ділових процесів, що відбуваються
в комітеті з конкурсних закупок, а саме:
• формувати попередні заявки на закупки від
підрозділів для подальшого їхнього об’єднання в
єдину позицію річного плану закупок;
здійснювати пошук необхідних позицій за державним класифікатором продукції та
послуг ДК 016-2010 та іншими;
формувати річний план закупок;
вказувати необхідні параметри закупок;
вести облік термінів та інших параметрів оголошення конкурсних закупок
та розміщення оголошень;
формувати список співробітників комітету з конкурсних закупок;
вести облік учасників конкурсних закупок та відповідних пропозицій;
вести облік анкет про наявність документації учасників та вибору переможця торгів;
вести реєстр договірних документів;
Бюджетування
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•
•
•
•

протокол визначення переможця (в один або в два етапи);
акцепт, повідомлення;
оголошення про результати проведення закупок;
звіт про результати проведення процедур (відкриті, двоступеневі закупки, редукціон,
запит цінових пропозицій, закупка у одного учасника);
• форма № 1 – Торги.
Усі підготовлені документи можуть зберігатися в електронному вигляді у
Вашій базі даних – прикріпленими до конкурсних закупок. Таким чином, значно
скорочується час на пошук необхідних документів. Також існує можливість підвищити
організованість роботи з управління конкурсними закупками шляхом поділу його на
етапи, із запланованими датами закінчення кожного з них і оповіщеннями по цих датах. Особливо ця функція буде корисна великим організаціям, які проводять багато
конкурсних закупок.

Управління діловими процесами
Модуль дозволяє автоматизувати управління
бізнес-процесами всіх підрозділів компанії (WORK
FLOW).
У діяльності будь-якого підприємства можна
виділити функції підрозділів по роботі з різного роду
фінансовими та іншими документами. Ці документи
і процеси часто «зосереджені» на інтересах і завданнях певних підрозділів, функції яких або не узгоджені
взагалі, або узгоджені, але неоптимальним чином
(наприклад, функції служби сервісного обслуговування та фінансового відділу).
Документи можуть «мігрувати» між підрозділами (виконавцями). При цьому на
різних етапах взаємодії реалізуються заздалегідь визначені правила відносин. Таким чином, виникає необхідність об’єднання і узгодження подібних правил, а також управління
ними в рамках єдиного безперервного ділового процесу.
У даний час ринок програмних продуктів WORK FLOW пропонує, як правило, тиражні
рішення двох типів:
• системи автоматизації управління діловою кореспонденцією – надбудови над засобами
електронної пошти, наприклад, Microsoft Exchange або Novell Group Wise. Цей варіант
дозволяє вирішувати обмежене коло завдань і більше підходить для автоматизації
управління діловодством;
• інструментарій, що дозволяє створити застосунки з автоматизації процесів
управління підприємством на замовлення. У цьому випадку потрібне залучення
IT-фахівців, а для роботи з подібними інструментами – наявність власного штату
розробників.
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Корпорація ПАРУС надає наскрізне і тиражне рішення, що забезпечує:
• узгодження правил ведення бізнесу в компанії з функціями конкретних підрозділів і
виконавців;
• накопичення єдиної бази знань про особливості роботи як усієї компанії, так і окремих
підрозділів і співробітників за допомогою хронології виконання бізнес-процесів, що
підтримуються автоматично;
• зведення воєдино формалізованих та неформалізованих функцій фінансово-господарської
діяльності, наприклад, оперативного планування і виконання планів, маркетингу, PR;
• підвищення керованості діловими процесами підприємства та інформованості
керівництва про поточний стан бізнесу.
Основними поняттями рішення ПАРУС є:
Маршрут – порядок, правила і черговість виконання бізнес-процедур, з яких
складається конкретний бізнес-процес, з можливістю візуалізації проектування.
Маршрут розбивається на точки, у кожній з яких конкретизується виконання
відповідальними виконавцями певної бізнес-процедури.
Основним обліковим об’єктом факту виконання роботи в часі є подія.
Маршрутна карта (маршрут подій) містить опис можливих переходів події від однієї
точки до іншої і певний перелік виконавців для кожної точки. Подібна карта відображає
слідування події з початкової точки до кінцевої, причому допускається розгалуження
шляху і наявність більш, ніж однієї кінцевої точки в маршруті.
Перехід від точки до точки здійснюється автоматичною зміною поточного статусу події
на черговий з певного списку або адресацією події конкретному виконавцю іншої точки.
Подібний перехід може регламентуватися умовами і повноваженнями для конкретного
виконавця (групи виконавців).
У результаті виконання функції може бути сформовано повідомлення учаснику бізнеспроцесу. У Системі передбачений вбудований механізм доставки повідомлень за допомогою електронної пошти, повідомлень на пейджер або мобільний телефон і т.п.

Управління діловими
процесами

Управління персоналом
та штатний розклад
Модуль дозволяє автоматизувати ведення штатного розкладу, облік руху кадрів, ведення табельного
обліку, формування звітних форм за штатним розкладом, кадрових документів, звітів та документів по
заробітній платі.
Вся робота, пов’язана з персоналом, забезпечується
застосунками (АРМ) «Облік персоналу», «Табельний
облік робочого часу» і «Розрахунок заробітної плати», які за своїми функціональними можливостями
повністю задовільняють потреби кадрової служби
Управління персоналом
та штатний розклад

Розрахунок
заробітної плати

Управління фінансами
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та планово-економічного відділу (в частині управління персоналом) підприємства і його
підрозділів з розрахунку заробітної плати. Фундаментальною властивістю цих застосунків
є забезпечення тісного зв’язку процесів кадрового обліку, обліку праці та розрахунку
заробітної плати, які перебувають зазвичай у компетенції різних підрозділів підприємства.
У застосунках врахована галузева специфіка управління кадрами госпрозрахункових підприємств і бюджетних установ: медицини, освіти (зокрема, автоматизується
тарифікація вчителів середньої школи), науки, культури і т.п.
У частині обліку персоналу забезпечується:
• облік штатного розкладу – структурних підрозділів та посад. Кожна посада
тарифікується – складається фонд заробітної плати посади, що містить оклад (по
розряду Єдиної тарифної сітки, місячної, погодинної) і надбавки. Можуть враховуватися
відомчі коефіцієнти до тарифної ставки;
• облік відомостей про співробітників – в обсязі, згідно з типовою формою П- 2 або П- 2ДС,
а також з урахуванням додаткових даних;
• облік відомостей про обіймання співробітниками посад. Співробітник може виконувати
посаду як основний, тимчасовий, позаштатний працівник, зовнішній чи внутрішній
сумісник. Формується фонд заробітної плати обіймання (фонд заробітної плати посади
коригується відповідно до індивідуальних особливостей співробітника). Система
проводить контроль відповідності фонду заробітної плати обіймання відомостями про
співробітника і обліковими даними посади, що обіймаються;
• виконання дій з кадрових переміщень і змін у штатному розкладі, формування звітності.
У процесі повсякденного обліку виконуються: занесення в штатний розклад нових
підрозділів і посад, прийом на роботу, звільнення та кадрові переміщення працівників:
переведення на іншу посаду, сумісництво, суміщення професій, виконання обов’язків тощо;
• формування та облік наказів за співробітниками та за розкладом;
• формування звітів за штатним розкладом, статистики наказів на прийом та зарахування,
переміщення, оплату праці, поєднання професій.

Розрахунок заробітної плати
Ви можете скористатися наступними основними
функціональними можливостями модуля «Розрахунок заробітної плати»:
• розрахунок заробітної плати (грошового забезпечення);
• формування документів на виплату заробітної плати;
• формування зведення проводок з оплати праці;
• депонування та перерахування нарахованих сум;
• формування звітів для ДПА та ПФ;
• формування звітних документів у позабюджетні
фонди;
• формування банківських і касових документів.

Бюджетування
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Модуль «Розрахунок заробітної плати»

В якості вхідної інформації для вирішення цих завдань використовуються первинні
документи (накази) і дані, що надходять з підсистеми управління персоналом.
Особливості модуля «Розрахунок заробітної плати»:
• можливість самостійно, при зміні облікової політики або Законодавства, вносити
зміни в порядок розрахунку заробітної плати, обчислення окремих нарахувань,
процентів;
• формування гнучких робочих календарів, які враховують особливості різних
підрозділів/служб;
• табельний облік використання робочого часу здійснюється з окремим веденням
табелів обліку робочого часу за внутрішніми структурними підрозділами; автоматичне
формування табелів виконується відповідно до індивідуального робочого календаря
співробітника й підстав для оплати (листків непрацездатності, відпусток тощо). Крім
того, існує можливість обліку планового і фактичного табеля, класифікації
відпрацьованого часу за широким набором довільних ознак, заповнення табелів
через Web-інтерфейс.
• розрахунок заробітної плати ведеться з урахуванням раніше розрахованих (за іншими
обійманнями) виплат та утримань;
• можливість створення користувачами нових алгоритмів розрахунку виплат та утримань;
• податок може розраховуватися одразу в декількох посадах, що обіймаються (або
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кілька разів, але з різною базою оподаткування). Налаштування дозволяє встановити
правильну взаємодію розрахунків;
• при розрахунку можна окремо врахувати суми, що підлягають пільговому оподаткуванню
(північні надбавки, районні коефіцієнти і т.п.). Розрахунок аліментів може виконуватися
з урахуванням районного коефіцієнта одержувача;
• при розрахунках враховуються «перехідні копійки» і «борг заокруглено».
• у ході розрахунку заробітної плати проводиться облік перерахувань в банк та облік
депонентів, а також формується книга депонентів і список перерахувань з можливістю
відпрацювання в бухгалтерському обліку відповідних господарських операцій та
формування платіжних документів.

найрізноманітніших періодів, за ЦФО – центрам фінансового обліку (підрозділами, проектами, організаціями) з урахуванням інструментів оплати (розрахунковий рахунок, вексель, взаємозалік), пріоритетів, джерел фінансування (із зазначенням відповідальних
розпорядників, з ідентифікацією причин і винуватців відхилень та ін.). Крім того,
забезпечується формування податкового плану.
Модуль також підтримує:
• неоднорідну деталізацію даних у часі (наприклад, перший місяць кварталу – за
декадами, а інша частина цього ж кварталу – за місяцями);
• організацію ковзного планування (наприклад: на період, що становить квартал, з
щомісячним зміщенням цього періоду на місяць).

Управління фінансами
Модуль дозволяє значно прискорити і підвищити
якість роботи фінансових підрозділів підприємства. Це
потужний інструмент прогнозування, вибору варіантів
і аналізу майбутнього фінансового стану підприємства,
моніторингу його поточного стану для прийняття
своєчасних і ефективних управлінських рішень.
Мета фінансового планування – забезпечення
керівників фінансових служб (а за відсутності штатної
фінансової служби – головного бухгалтера) і всього
підприємства інформацією, необхідною для ефективного управління ресурсами підприємства.

•
•
•

•

•

8_rka_pict.indd 7

Про компанію

Управління відносинами
з клієнтами (CRM)

Управління Закупками,
Складом, Реалізацією

Управління
конкурсними закупками

Планові та фактичні показники
діяльності підприємства

Модуль
«Бухгалтерський
облік»

Модуль «Управління фінансами» є центральним модулем Системи ПАРУС з
управління фінансовими ресурсами. Ця програма підтримує:
поточне фінансове планування (бюджетування), як правило, на місяць або на квартал:
планування доходів і витрат, руху грошових коштів; складання прогнозного балансу;
довгострокове (стратегічне) фінансове планування (наприклад, на рік);
контроль виконання фінансових планів: перевірку дотримання контрольних цифр
доходів і лімітів витрат. План-факт – аналіз виконання фінансових планів;
планування і управління кредиторською/дебіторською заборгованістю підприємства:
встановлення лімітів виникнення та погашення заборгованості; контроль на
відповідність цим лімітам договорів, рахунків, платіжних документів; моніторинг
поточного та очікуваного стану заборгованості;
оперативне планування і управління платежами: формування платіжного календаря
(плану-графіка надходжень і платежів); попереднє виявлення та усунення нестачі
або надлишку платіжних коштів; управління оплатою поточних рахунків і заявок;
оперативний облік надходжень і платежів;
фінансовий аналіз: розрахунок планових та фактичних показників для аналізу їхніх
взаємних відхилень.
Автоматизація планування проводиться у вартісних та кількісних показниках для

7

Фінансові показники

Платіжний
календар

Управління діловими
процесами

Журнал
платежів

Бюджетні обмеження
(ліміти)
Показники зовнішнього
середовища

Журнал
відвантажень
Модуль
«Управління
Закупками,
Складом,
Реалізацією»

Форми фінансових
планів

Документи за
розрахунками

Записи виникнення
та погашення зобов'язань
Модуль «Управління фінансами»

Управління персоналом
та штатний розклад

Розрахунок
заробітної плати

Управління фінансами

Бухгалтерський облік

04.09.2014 10:33:24

Бухгалтерський облік
Цей модуль побудований за перевіреною часом і
тисячами клієнтів концепцією роботи автоматизованої
бухгалтерії. Він реалізує всі необхідні функції для
ефективної і точної роботи бухгалтерів, підготовки
бухгалтерської, податкової та управлінської аналітичної
звітності, ведення обліку для потреб управління
підприємством та надання даних у головні організації
для консолідованого обліку.

•
•
•
•
•
•
•

Модуль дозволяє вести облік у національній
та іноземних валютах:
основних засобів і нематеріальних активів;
малоцінних та швидкозношуваних предметів;
товарно-матеріальних цінностей;
розрахунків з дебіторами і кредиторами;
грошових коштів на рахунках;
витрат на виробництво та інших витрат;
фінансово-господарських операцій.

І при цьому:
• деталізувати облік за рахунками розширеного аналітичного обліку до п’ятого порядку, а
також за низкою допоміжних ознак, що визначаються самим користувачем;
• деталізувати облік за матеріально-відповідальними особами і підрозділами
підприємства, які не є самостійними балансовими одиницями;
• використовувати для оцінки матеріальних цінностей методи «Облікові ціни», «Середні
ціни», «Облік за партіями», «Облік за датою надходження», а також вести облік у розрізі
складів і пов’язаних з ними матеріально-відповідальними особами;
• розраховувати амортизаційні відрахування і проводити переоцінку основних засобів;
• проводити переоцінку валютних активів і пасивів;
• періодично контролювати результати обліку за допомогою оборотних відомостей.

Бюджетування
Модуль призначений для ведення бюджетів центрів
фінансового обліку на різних рівнях та дозволяє розподіляти
суми бюджету, виконувати балансування бюджету, контролювати фактичне виконання бюджету, а також виконувати всі інші дії, необхідні для ведення бюджетів.
Модуль забезпечує:
• поточне фінансове планування (бюджетування),
планування доходів та витрат, руху грошових
коштів; складання прогнозного балансу; довгострокове фінансове планування;

Первинні документи
Звітні регістри
Розпорядження на оплату
Вихідні ордери
Клієнт-банк

Правила відпрацювання

Журнал платежів
Товарні звіти

Вхідні податкові
накладні

Реєстр
податкових
накладних

Вихідні податкові
накладні

Інвентарна картотека

Оборотні відомості

Бюджетні
заявки ЦФО

Відомості
аналітичного обліку
Дебітори / кредитори
Нормативна бухгалтерська
звітність

Бюджетне
планування
Аналіз
плану і факту

Користувальницькі
звіти

Картотека БСЗ

Бюджети
ЦФО

Журнал господарських операцій
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Планування та облік у
дискретному виробництві

Планування та облік у
передільному виробництві

Контроль відхилень
плану
Розподіл
бюджету

СЛОВНИКИ

Звітність та аналітичні зрізи
Модуль «Бюджетування»

Модуль «Бухгалтерський облік»

Бюджетування

Коригування
плану

Формування
фактичних сум

Нормативна податкова
звітність

Картотека МНА

Збір
заявок

Облік
виробничих нарядів

Управління
автотранспортом

Управління технічним
обслуговуванням і ремонтами

Зведення звітності –
Центр обліку

Адміністратор

Спеціальні рішення

04.09.2014 10:33:25
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• контроль виконання фінансових планів (перевірку дотримання контрольних цифр
доходів і лімітів витрат); план-факт-аналіз виконання фінансових планів;
• планування і управління кредиторською/дебіторською заборгованістю підприємства:
фіксація лімітів виникнення/погашення заборгованості; контроль на відповідність цим
лімітам договорів, рахунків, платіжних документів; моніторинг поточного та очікуваного
стану заборгованості;
• оперативне планування і управління платежами: формування платіжного календаря
(плану-графіка надходжень і платежів); виявлення та усунення нестачі або надлишку
платіжних коштів;
• фінансовий аналіз: розрахунок планових/фактичних показників для аналізу їхніх
взаємних відхилень.

Планування та облік
у дискретному виробництві
Модуль призначений для автоматизації управління
виробництвом, яке включає кілька технологічних
стадій (виробництво деталей, проміжна збірка вузлів,
складання кінцевого виробу).

Замовлення на
виробництво

Замовлення можуть реєструватися в системі вручну або формуватися з
договорів поставки або проектів.

Графік
запуску/
випуску ДСЕ

Формування
планів цехів

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

9

8_rka_pict.indd 9

Про компанію

Управління відносинами
з клієнтами (CRM)

Управління Закупками,
Складом, Реалізацією

Управління
конкурсними закупками

Завантаження
цехів за
професіями

Завантаження
цехів за
обладнанням

Облік ДСЕ в цехах
і на СГД

Потреба в
матеріалах
і ПКІ

Дорожні листи

Прямі
витрати
на план

Лімітно-забірні
карти

При формуванні планів цехів
враховуються залишки на
СГД та НЗВ в цеху

Цехові плани

Модуль забезпечує:
• управління інженерними даними, в т.ч. ведення
електронного архіву конструкторської та технічної
документації;
• формування виробничих планів на підставі
договорів з замовниками;
планування закупками матеріалів на підставі виробничого плану, специфікацій
виробів і норм витрат матеріалів;
формування графіків запуску/випуску деталей і збірних одиниць;
формування деталізованих цехових виробничих планів;
формування дорожніх листів і оперативний контроль проходження деталей і збірних
одиниць у виробництві;
формування, на підставі цехових виробничих планів і поопераційних норм часу
змінних завдань, розрахунку відрядної оплати праці;
розрахунок на підставі виробничого плану запланованих прямих витрат на
виробництво;
оперативний облік та оцінка незавершеного виробництва;
управління складом готових деталей;
управління процесом комплектування збірного виробництва;
розрахунок фактичної собівартості готової продукції.

Нормативнодовідкова
інформація

Розрахунок
плану

План випуску
продукції

Облік матеріалів
і ПКІ в цехах

При формуванні ЛЗК враховуються
залишки матеріалів і ПКІ
в коморах цехів

Змінні завдання

Модуль «Планування основного виробництва»

Планування та облік у
передільному виробництві
Модуль призначений для автоматизації процесів
техніко-економічного планування та обліку витрат і
калькуляції собівартості.
Модуль забезпечує:
• оперативний і складський облік випуску основної
та побічної продукції, напівфабрикатів, відходів,
браку в розрізі артикулів, підрозділів (цехів,
дільниць) та періодів часу (змін, доби, тижнів,
декад, місяців);
• бухгалтерський облік випуску продукції у нормативних (планових, облікових) цінах
(з подальшим віднесенням на випуск відхилень від них);
• облік норм витрат на одиницю випуску продукції, матеріальних ресурсів, норм часу
роботи устаткування і трудових ресурсів;
• розрахунок норм витрат ресурсів на випуск продукції, напівфабрикатів та браку

Управління діловими
процесами

Управління персоналом
та штатний розклад

Розрахунок
заробітної плати

Управління фінансами

Бухгалтерський облік

04.09.2014 10:33:26

•
•
•
•
•
•
•
•
•

(сировини, матеріалів і напівфабрикатів – у розрізі видів матеріалів; трудових
ресурсів – у розрізі професій і тарифних розрядів; роботи устаткування – у розрізі марок
обладнання);
оперативний облік ненормативних витрат ресурсів на випуск продукції і на
виправлення браку, а також простоїв робітників і устаткування у розрізі причин і
винуватців;
бухгалтерський та складський облік відпуску сировини і матеріалів у виробництво;
бухгалтерський облік витрат сировини і матеріалів у виробництво;
бухгалтерський облік залишків незавершеного виробництва, інвентаризація незавершеного виробництва;
формування оборотних відомостей руху сировини, матеріалів, напівфабрикатів і
готової продукції у виробництві в розрізі напрямів доходу і витрат;
облік витрат допоміжних виробництв аналогічно основному виробництву;
облік накладних витрат у розрізі синтетичних рахунків, статей витрат і місць
виникнення витрат;
розподіл накладних витрат як за виробничими підрозділами, так і за видами продукції
пропорційно або до нормативних коефіцієнтів, або настроюється через склад витрат
(матеріальних витрат, зарплати, всіх прямих витратах або якось ще);
розрахунок довільного числа заданих користувачем видів собівартості продукції –
сировинної собівартості або собівартості обробки (процесингу), цехової і повної
собівартості, собівартості за методом «директ-кост» (за змінними витратами) тощо;

• формування виробничих планів випуску готової продукції та напівфабрикатів;
• ведення норм витрати на випуск продукції матеріальних і трудових ресурсів, ресурсів
устаткування, а також норм виходу побічної продукції та відходів;
• аналіз виконання виробничих планів і планів споживання ресурсів;
• ведення цін і тарифів виробничих ресурсів;
• розрахунок та аналіз витрат на випуск продукції;
• формування кошторисів накладних витрат, розрахунок нормованих показників
кошторисів, аналіз виконання кошторисів;
• розподіл планових накладних витрат на об’єкти калькуляції;
• розрахунок (калькуляція) планової собівартості виробництва і продукції.

Облік виробничих нарядів
Наряд є первинним документом, за яким
відбувається розрахунок суми оплати праці згідно з
виконаним переліком робіт з урахуванням встановлених розцінок. Модуль призначений для автоматизації
розрахунку сум за виробничими нарядами.

Виріб

Специфікації виробів
та вхідних РЄ

Маршрути виробів
та вхідних ДСЕ

•
•
•
•
•
•

Відомості матеріалів
та оснащення виробів
та вхідних ДСЕ

Основні функціональні можливості:
• облік виробничих нарядів;
• формування переліку робіт за нарядом;
• визначення списку виконавців (на підставі виконання посад);
розрахунок суми вартості робіт за нарядом;
розрахунок суми до розподілу;
розрахунок суми виплати за окремим співробітником;
використання отриманих сум при подальших розрахунках;
отримання довідок (зведення за сумами нарядів за період в розрізі аналітичних ознак);
реалізація індивідуальних нарядів як окремого випадку бригадних нарядів.

Формування ПС виробів

Редагування ПС
під замовлення

Виробничий склад

За даними НДІ вироби формується ПС (відомість технологічних маршрутів, «розцеховки»). Для виробу може бути створено будь-яку кількість
ПС (для кожного замовлення, в який входить виріб, свій ПС) з унікальними номерами. Після формування ПС виконується коректування рядків
ПС: зміна складу і кількості ДСЕ, заміна власне виготовлення / покупне, заміна ДСЕ, заміна маршрутів, заміна матеріалів.

Модуль «Формування замовного виробничого складу»

Бюджетування
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Планування та облік у
дискретному виробництві

Планування та облік у
передільному виробництві

Облік
виробничих нарядів

Управління
автотранспортом

Управління технічним
обслуговуванням і ремонтами

Зведення звітності –
Центр обліку

Адміністратор

Спеціальні рішення
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Управління автотранспортом
Модуль реалізує функції обліку та управління
спеціальними бізнес-процесами автотранспортних
підприємств, що виникають при наданні послуг по
перевезенню вантажів, пасажирів, а також послуг
при наданні механізмів спеціального призначення (бурові установки, снігоприбиральні пристосування тощо). Модуль може використовуватися
для автотранспортних підрозділів у складі великих
підприємств.

Виробничо-технічна служба:
• облік парку автомобілів, механізмів і агрегатів та їхніх станів;
• збір фактичних даних з експлуатації автотранспортних засобів (АТЗ): пробігу та
мотогодин роботи за дорожніми листами;
• облік планово-профілактичних робіт (ППР).

Управління технічним
обслуговуванням і ремонтами (ТО і Р)
Модуль дозволяє автоматизувати бізнес-процеси
управління технічним обслуговуванням і ремонтами
з метою підвищення їхньої економічної ефективності;
забезпечення взаємопов’язаної роботи автоматизованих робочих місць фахівців на виробничих об’єктах;
забезпечення взаємозв’язку процесів планування,
обліку, аналізу технічного обслуговування і ремонту.

Забезпечується автоматизація наступних
підрозділів автотранспортного підприємства:
Диспетчерська служба:
• обробка заявок, формування щоденного наряду автопарку (добові плани) та підготовка
дорожніх листів;
• обробка дорожніх листів для розрахунку валового доходу (вартості виконаної автотранспортним засобом роботи), визначення параметрів розрахунку зарплати водіїв,
розрахунку норми витрати паливно-мастильних матеріалів (ПММ).

Функції модуля «ТО і Р»:
• облік складу обладнання;
• облік часу (простоїв) обладнання;
Рівні
структури

Модуль
«Бухгалтерський
облік»

Модуль
«Управління
Закупками, Складом,
Реалізацією»

Модуль
«Розрахунок
заробітної плати»

Звітність
та аналітичні зрізи

Заявки
замовників
Добові
плани

Типи АТЗ

Дорожні
листи

Класифікатор
технічних об'єктів

Тарифи та коефіцієнти
Типи та характеристики
подорожніх листів

План

Журнал робіт з
ТО і Р

Типи агрегатів та обладнання

Договори на
ТО і Р

Картотека АТЗ

Картотека медоглядів

Тарифи валового доходу

Відомості витрати
запасних частин

Картотека агрегатів
та обладнання

Картотека екіпажів

Загальні поняття

Акти виконаних
робіт
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Про компанію

Управління відносинами
з клієнтами (CRM)

Управління Закупками,
Складом, Реалізацією

Аварії, збої
відмови
Дані
діагностики

Факт

Контроль
експлуатації
Оцінка технічного
стану
Облік
напрацювань
і простоїв

Графіки
ТО і Р

Ресурс

Потреби в МТР
(довгострокові)

Ремонтні
відомості

Потреби в МТР
(оперативні)

Замовлення
підрозділів

Дані про
дефекти

Дефектні
відомості

Кошториси
на ТО і Р

Модуль «ТО і Р»

Модуль «Управління автотранспортом»
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Склад
обладнання

Технічні
характеристики
Параметри
технічного стану
Макети робіт

Бюджети
технічних служб

Марки АТЗ

Заправні
відомості

Структура
обладнання

Управління
конкурсними закупками

Управління діловими
процесами

Управління персоналом
та штатний розклад

Розрахунок
заробітної плати

Управління фінансами

Бухгалтерський облік

04.09.2014 10:33:28

• оцінка технічного стану устаткування: реєстрація даних про діагностичні параметри
складових частин обладнання; оцінка ступеня пошкодження та залишкових/повних
ресурсів;
• контроль експлуатації: реєстрація позапланових простоїв, аналіз причин виникнення,
оцінка вартості усунення;
• планування ремонтів і технічного обслуговування.

Історія станів

Форми звітів
Склад показників

АБОНЕМЕНТИ

Пов'язані форми

Об’єкти ремонту – будь-які фізичні об’єкти на підприємстві: автономні і такі, що входять до складу технологічних ланцюжків.
Мета – підвищення ефективності використання обладнання. Налагоджується
взаємопов’язана робота автоматизованих робочих місць (АРМ) фахівців в управліннях:
• головного механіка,
• головного енергетика,
• головного метролога тощо.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Аналітичні
звіти

29.2014
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Періодичність подання

Протокол
перевірок
Модуль «Зведення звітності»

Адміністратор

Модуль використовується для:
• зведення звітності підвідомчих структурних підрозділів;
• зведення звітів філій (представництв) фірм;
• складання плановими органами зведених кошторисів на основі заявок організацій;
• отримання та перевірки зведених звітів від організацій і приватних осіб.
Облік
виробничих нарядів

Розрізи звітності

Переліки перевірок

Модуль автоматизує формування зведеної
звітності будь-якого призначення (бухгалтерської,
статистичної тощо) та будь-якого рівня структурної
складності (від первинних звітів, що формуються
конкретною організацією або фізичною особою, до
зведених звітів за установами від районного до центрального рівнів).

Планування та облік у
передільному виробництві

Генерація друкарської форми

Трафарет (Дизайнер форм)

Зведення звітності – Центр Обліку

Планування та облік у
дискретному виробництві

Друковані форми

Зведені
звіти

Використання рішення дозволяє:
накопичувати знання про методи проведення ТО;
знати поточний стан робіт з ТО і ремонтів;
управляти інформацією про ТО і ремонти;
регламентувати роботи з ТО і ремонтів;
зменшити кількість помилкових дій персоналу при проведенні ТО і ремонтів;
мінімізувати витрати на ТО та ремонт;
збільшити оперативність усунення збоїв і відмов обладнання;
оптимізувати ремонтні процедури;
аналізувати дії персоналу при проведенні ТО і ремонтів;
проводити навчання персоналу за методиками проведення ремонтних робіт.

Бюджетування

Первинні
форми

IT-Адміністратор – ключова фігура при
експлуатації Системи. Він повинен бути обізнаним
у прикладних областях: бухгалтерський облік,
логістика, калькуляція собівартості, управління
фінансами тощо. Такі фахівці (зазвичай, відділу
автоматизації) володіють Системою предметно і
визначають права доступу, налаштування Системи,
розробляють додаткові користувальницькі процедури, звіти та інші об’єкти функціонального розширення Системи. Функції IT-Адміністратора можна розподілити між кількома співробітниками, що
працюють під керівництвом IT-Адміністратора:
• адміністратором фінансових модулів;
• адміністратором логістичних модулів;
• розробником шаблонів звітів.

Управління
автотранспортом

Управління технічним
обслуговуванням і ремонтами

Зведення звітності –
Центр Обліку

Адміністратор

Спеціальні рішення
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Робоча група включає співробітників замовника, на яких покладено відповідальність
за впровадження Системи:
• IT-Адміністратор;
• технічний адміністратор;
• керівники основних підрозділів, що автоматизуються.
Оцінка результатів впровадження

Етапи процесу
впровадження системи
управління підприємством
та рекомендована
послідовність
навчання різних груп
замовника

Організаційна
підготовка

Впровадження

Модуль «Страхування»
«Парус-Страхування» є рішенням комплексної системи управління
«ПАРУС-Підприємство», версії 8, покликаним задовольнити потреби
в умовах жорсткої конкуренції. «Парус-Страхування» не є окремим
програмним продуктом, покликаним вирішити проблему введення та
обліку первинної інформації. Ми пропонуємо Вам рішення, яке буде
повністю інтегровано в усі бізнес-процеси життєдіяльності страхової компанії, що дозволить
уникнути дублювання інформації, забезпечить достовірність, надійність і узгодженість даних.
Система здійснює роботу з фінансами (планування витрат), бухгалтерським обліком, оперативним обліком (поліси, перестрахування), розслідуванням збитків, управлінням регіональними
підрозділами.

Навчання

Модуль
«Конструктор галузевих розширень»

Технічна
підготовка
Проектування

Узгодження і захист проекту
Обстеження

Перехід до вирішення складніших завдань

Підготовка та Навчання
робочої групи Замовника.
Мета:
- Участь в організації робіт
над проектом.
- Грамотна оцінка
представленого проекту.

Навчання ключових
користувачів
Мета:
- Добре знати
Систему в цілому.

Закономірним підсумком розвитку й узагальнення користувальницьких механізмів, описаних вище, є «ПАРУС-Конструктор галузевих розширень», реально підтримує незалежність користувача від розробника
інформаційної системи. Подібне рішення дозволяє самим користувачам
будувати зовсім нові повнофункціональні або (модифікувати «старі») розділи Системи «ПАРУС».

Навчання кінцевих
користувачів
Мета:
- Знати Систему
на своїй ділянці.

Модуль
«Оптова торгівля нафтопродуктами»

Модуль «Адміністратор»

Це інструмент для комерційних і складських служб підприємств нафтопродуктозабезпечення. Використовується як на нафтобазах, так і в
службах управління підприємства.

Модуль
«Роздрібна торгівля нафтопродуктами»
Модуль призначений для автоматизації обліку поставки, зберігання
та реалізації ПММ (нафтопродуктів, газу) і супутніх товарів через
автозаправні станції (АЗС).

13
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Про компанію

Управління відносинами
з клієнтами (CRM)

Управління Закупками,
Складом, Реалізацією

Управління
конкурсними закупками

Управління діловими
процесами

Управління персоналом
та штатний розклад

Розрахунок
заробітної плати

Управління фінансами

Бухгалтерський облік
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Модуль «Сервер повідомлень»

Інші рішення

Сервісний модуль, призначений для автоматизації розсилок
повідомлень, створюваних користувачами Системи, що генеруються автоматично згідно налаштувань, виконаних в модулі «Управління
діловими процесами».

Платформа «jПарус», яка створена на основі «хмарних» технологій та орієнтована на мінімізацію
TCO (Total cost of ownership), має наступні технологічні переваги: трирівневий клієнт-сервер; використання СУБД, сучасних засобів розробки (у т.ч. безкоштовної PostgreSQL, а також Огасlе, MS
SQL та ін.); робота в середовищі вільно поширюваного ПЗ; використання Linux, Windows і Mac OS в
якості ОС як сервера, так і клієнта; глобальна доступність через мобільні пристрої Android.

Модуль «Контакт-центр»
Якість обслуговування клієнтів по телефону – це «обличчя
компанії». «ПАРУС-Контакт-центр» – зручний і ефективний інструмент
автоматизації контакт (contact center) і колл (call center) центрів,
реалізований у рамках системи управління «ПАРУС-Підприємство 8» для
обслуговування, залучення і утримання клієнтів. «ПАРУС-Контактцентр» тісно інтегрується з ATС Asterisk. Система володіє всіма можливостями класичної АТС,
і надає багато функцій управління дзвінками: голосову пошту, конференції, інтерактивне
голосове меню (IVR), центр обробки викликів (постановка дзвінків у чергу і їхній розподіл за
агентами, використовуючи різні алгоритми) та ін.

CRM

Бухгалтерія

Навчальний
заклад

Web-частина складається з сервера застосунків і Web-клієнта. Обидва компоненти являють собою ASP.NET застосунки, які функціонують
в середовищі ASP.NET під управлінням Microsoft Internet Information
Server. Проектування структур даних проводиться спільно з експертами
предметної області. На цьому етапі визначаються об’єкти обліку, алгоритми обробки інформації, проектується структура класів і бази даних, виробляються вихідні
дані для створення таблиць, тригерів, уявлень. Створення об’єктів бази даних (таблиць,
уявлень, процедур, тригерів) проводиться засобами СУБД Oracle на основі вихідних даних,
розроблених на етапі проектування. Опис метаданих (класів, атрибутів, форм, обмежень,
зв’язків, уявлень, методів виклику, дій і методів) проводиться засобами Системи на підставі
структур, створених в базі даних. Налаштування форм (для виконання дій і для представлення
даних у розділі) проводиться засобами Системи на підставі вимог до інтерфейсу, визначених
на етапі проектування. Включення розділу до складу модуля проводиться засобами Системи, після чого адміністратор Системи призначає права доступу до розділу. На Web-сервері
розміщуються спеціальні програмні компоненти (Web-клієнт) подання Web-інтерфейсу
системи відповідно до опису метаданих в Конструкторі галузевих розширень. Web-клієнт
забезпечує доступ до системи віддалених користувачів з мінімальною програмно-технічною
оснащеністю – Web-браузером і виходом в Інтернет.
Бюджетування
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Планування та облік у
дискретному виробництві

Планування та облік у
передільному виробництві

Облік
виробничих нарядів

Управління
автотранспортом

Персонал

Автотранспорт

платформа

jПарус

Пропускний
режим
Склад
РЕКРЕАЦІЯ

Модуль «Сервіс доступу через WEB»

Заробітна
плата

Канцелярія

Готель
Управління доступом
Організація харчування

Консолідація

Фінансування
СПЕЦІАЛЬНІ РІШЕННЯ

Туристичне агенство
Спорт, Краса, Здоров`я
Управління нерухомістю

Велика рогата худоба
ДЮСШ

Страхування

«Парус-Підприємство 7» – комплексна система управління для малого та середнього бізнесу.

CRM
“Менеджмент
та Маркетинг”

Заробітна
плата

Бухгалтерія

Персонал

Пропускний
режим

Ресторан

Готель

Консолідація

Орендні
платежі

Торгівля
та склад

Спорт,
краса,
здоров`я

Управління технічним
обслуговуванням і ремонтами

Клубні
картки

Зведення звітності –
Центр обліку

Здача
звітності
в xml-форматі

Адміністратор

Розважальний
комплекс

Спеціальні рішення
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Корпорація ПАРУС
с и с т е м и

к е р у в а ння

Наш партнер:

02088, м. Київ, вул. Леніна, 42

parus.ua, j.parus.ua

(044) 565 55 77, (044) 565 55 44

consultant.parus.ua

Служба контролю якості: (044) 576 10 11

vk.com/parus_ua

market@parus.com.ua

www.facebook.com/parus.ua

Регіональна мережа на: www.parus.ua

twitter.com/parus_ua
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