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Платформа «jПарус» постійно розвивається. Корпорація
Парус доповнює лінійку програмних продуктів новими
рішеннями, які направлені на підвищення ефективності керування та отримання максимального результату.

Готель

номерів рейсів, орієнтовний час прибуття і від’їзду. Реєстрація поселення клієнта можлива як по броні, так і без неї. Для швидкого занесення в
базу даних про клієнта може бути використаний сканер паспортів.
Зворотній зв’язок з клієнтом
В системі закладена можливість роботи з запереченнями, побажаннями, скаргами за номером через механізм рекламацій. Для
клієнта може бути зареєстроване повідомлення або встановлений на
певний час будильник.
Обслуговування
Обслуговування номерів здійснюється шляхом фіксації планового і фактичного часу прибирання номера, указання переліку
товарів, необхiдних для міні-бару.

Однією з основних переваг програми «jПарус-Готель» можна назвати інтеграцію з іншими супутними рішеннями платформи
«jПарус», а саме:
• «jПарус-Ресторан» – для можливості здійснення замовлень
харчування на номер готелю;
• «jПарус-Спорт, Краса, Здоров’я» – для зарахування в
рахунок за номер додаткових послуг спортивно-оздоровчого
комплексу, спорт-клубів, фітнес-клубів, басейнів, спа-салонів,
нічних клубів, салонів краси, розважальних закладів.

•
•
•
•
•

Особливості системи автоматизації
готелю «jПарус-Готель»:
інтеграція з глобальними сервісами бронювання (Booking,
Hotels24, Hotels.com) в процесі розробки;
інтеграція з сайтом готелю;
можливість роботи з використанням web-інтерфейсу;
інтегрування з електронними замками для дверей готелю;
можливість використання безконтактного ключа (брелок, картка,
браслет) при вході в номер для замовлень у ресторані, кафе,
барі, для ідентифікації при використанні додаткових послуг
(спа, масаж, басейн, сауна, більярд, прокат авто, оренда
гірськолижного спорядження тощо).

Ресепшн
Ресепшн системи («front-офіс») необхідний для роботи адміністратора
за стійкою, де в єдиному інтерфейсі зібраний весь необхідний функціонал.
Розрахунок з клієнтом здійснюється шляхом виписки рахунку для оплати
готівкою, кредитною карткою або шляхом виставлення рахунка для проведення безготівкової оплати. В системі закладена можливість друку звітів,
карток та аналітичних звітів у різних розрізах.
Спільне використання програми для готелю «jПарус-Готель»
з іншими рішеннями Корпорації Парус дозволяє реєструвати та вести всі операції бухгалтерського і податкового обліку відповідно
до норм законодавства, виконувати розрахунок заробітної плати для
співробітникiв, управляти доступом на територію закладу, а також
друкувати необхідні для роботи бухгалтерські та податкові звіти.
Таким чином, використання системи управління готельним бізнесом «jПарус-Готель» дозволить Вам вести комплексне
управління закладом, володіти оперативною інформацією, уникати
впливу людського фактору і посилити свої конкурентні переваги.

Управління доступом

Основні блоки системи
Номерний фонд
Створення номерного фонду готелю. Формування структури у
розрiзi поверхiв, приміщень, графічне розташування номерів готелю
на схемі. Робота із зразками номерів. Можливість занесення характеристик для кожного номера у вигляді встановленого обладнання із
зазначенням вартості.
Тарифи
Присвоєння номеру цін відповідно до сезону, кількості гостей, кількості додаткових місць. Робота з різними тарифами
та знижками. Зазначення переліку доступних схем щодо харчування та додаткових послуг. Для кожного номера можливе внесення різних параметрів стосовно періодичності прибирання,
необхідних товарів у номері, міні-барі.
Дані про місця
Розділ даних про місця дозволяє відобразити поточну ситуацію
по усьому номерному фонду готелю. Наявність місць на зазначений
період і календар завантаження з графічним відображенням у розрізі
місяця. Бронювання номерів здійснюється із зазначенням всіх доступних для роботи тарифів, заповнення особистих даних про гостя, а також

Модуль призначено для організації та керування пропускним
режимом, управління доступом в приміщення, на територію об’єкта,
автоматичної реєстрації входу/виходу.

•
•
•

•
•
•
•

Модуль дозволяє:
організувати управління і контроль доступу на територію об’єкта,
в номери/приміщення;
реєструвати дані про співробітникiв (ПІБ, фото, дані документів,
контакти тощо);
здійснювати облік переміщень співробітників і відвідувачів через
контрольні точки вхід/вихід, переглядати спроби входу в
заборонені зони;
адмініструвати права доступу в розрізі приміщень, часу тощо;
організувати управління видачею та облік разових перепусток
для відвідувачів і автотранспорту;
контролювати і мінімізувати несанкціоновані дії співробітників;
контролювати персонал (формування списків співробітників, які
запізнилися на роботу, залишили приміщення раніше

встановленого часу, тих, хто перебуває у відрядженні, відпустці,
на лікарняному та ін.);
• блокувати загублені і зламані перепустки;
• формувати табель обліку робочого часу з передачею даних в
модулі «jПарус-Персонал» і «jПарус-Заробітна плата»;
• забезпечити доступ до інформації про наявність/відсутність і
час входу/виходу співробітників на об’єкт з демонстрацією фото,
ПІБ, підрозділу;
• забезпечити безпечну евакуацію через пропускні точки у разi
виникнення нештатної ситуації.
«jПарус-Пропускний режим» інтегрується з іншими системами управління Корпорації Парус, що дозволяє ефективно керувати
організацією (підприємством, заводом, офісним центром, торгово-розважальним та ресторанно-готельним закладом) в єдиному
інформаційному просторі.

Ресторан

персонального ідентифікатора – таким чином можна контролювати
як загальну чергу страв, так і персональні замовлення.
«Back-офіс» – робоче місце калькулятора, керуючого,
адміністратора

•

•
•

•

•

•

Програмний комплекс «jПарус-Ресторан» призначений для
автоматизації ресторану, кафе, бару, пабу, клубу, пансіонату та
інших закладів ресторанного бізнесу. У системі Ви знайдете саме те,
що повністю відповідає потребам учасників ресторанного бізнесу –
від власника до офіціанта.
Умовно функціонал цього програмного комплексу можна
розділити на дві складові: так звані «front-офіс» та «back-офіс».
«Front-офіс» – робоче місце офіціанта, бармена, кухаря
Зручний і простий графічний інтерфейс, що працює в комплексі
з будь-якими типами сенсорних POS-моніторів (Touchscreen) і Планшетами (на ОС Android). Реєстрація користувача проводиться за
допомогою індивідуальної безконтактної картки. Також можлива
ідентифікація шляхом введення пароля.
Приймання замовлення офіціантом
(Touchscreen-інтерфейс) включає наступні функції:
• замовлення на стіл. Мапа розташуваня столів;
• зручний вибір блюд з меню (з фото);
• відправка або друк замовлення на кухню та/або бар з урахуванням
індивідуальних смаків;
• визначення порядку приготування та подачі страв (тут можливе
попереднє налаштування);
• друк рахунків для клієнтів, друк попереднього чека, друк чеків на
оплату клієнтами замовлень;
• розрахунки готівкою, клубною карткою, запис на номер
(при роботi з «jПарус-Готель») або абонемент (при роботi з
«jПарус-Спорт, Краса, Здоров’я»).
Роботу офіціантів також можна організувати за допомогою застосунку Android. Він має такі ж функції, як і десктоп-інтерфейс
офіціанта (окрім розрахунку), але додатково отримує повідомлення,
наприклад, про готовність блюда.
Робоче місце кухаря відображає чергу страв до приготування,
враховуючи можливу терміновість, відстрочку та час приготування. Взаємодія кухаря з інтерфейсом відбувається за допомогою

•

•
•

Складова «back-офіс» у програмі «jПарус-Ресторан»
має наступні функціональні можливості:
калькуляція страв за допомогою реєстрації калькуляційних
карт, з урахуванням взаємозамінності продуктів (можлива
заміна декількома продуктами з урахуванням пріоритетів для
заміни);
розрахунок енергетичної цінності і складу (наприклад, білки,
жири, мінерали, тощо) страв та інгредієнтів;
реєстрація типових меню (наприклад, сніданок, бізнес-ланч,
фуршет, банкет), окремих меню на різні точки продажу
(наприклад, ресторан та бар);
списання страв у розрізі використаних продуктів, враховуючи
взаємозамінність і термін придатності (для повного циклу
необхідна система «jПарус-Торгівля та Склад»);
реєстрація попередніх замовлень на банкети, організація
приготування (передача до робочого місця кухаря) та контроль
фактичної наявності страв;
автоматичне формування замовлень на період за певними
шаблонами.
Серед інших можливостей системи:
робота з різними типами ресторанного устаткування –
POS-монітори, термопринтери, фіскальні реєстратори,
зчитувачі штрих-кодів та безконтактні зчитувачі;
організація точок продажу з урахуванням специфіки –
види розрахунків меню, офіціанти, виробництво/продаж;
організація системи лояльності.

Спорт, краса, здоров’я

Система «jПарус-Спорт, Краса, Здоров’я» створена для
автоматизації управління клубами різних форматів. Система
управління буде ефективною для фітнес-клубу, спорт-клубу, тренажерного залу, басейну, аквапарку, гірськолижного комплексу,
салону краси, SPA-центру, оздоровчого комплексу, танцювальної
школи, стадіону, нічного клубу та інших закладів, які надають
послуги оздоровчого та розважального комплексу. «jПарус-Спорт,
Краса, Здоров’я» є частиною комплексу програмних рішень з
умовною назвою «Рекреація», до складу якого входять також системи для готельного бізнесу – «jПарус-Готель», для ресторанів і кафе –
«jПарус-Ресторан», для туристичного бізнесу – «jПарус-Туристичне
агенство», для управління нерухомістю – «jПарус-Управління
нерухомістю». Безсумнівно, частиною цього комплексу також
можна вважати систему управління доступом «jПарус-Пропускний
режим». При розробці «jПарус-Спорт, Краса, Здоров’я» на новій
платформі, ми використали сучасні засоби розробки, врахували
потреби ринку та побажання клієнтів, зберегли кращі напрацю-

вання попередніх версій і додали новий корисний функціонал,
зробивши систему ще кращою і сучаснішою.

•
•
•

•

•
•
•

•

•

•
•

•

Комплексна система «jПарус-Спорт, Краса, Здоров’я»
дозволяє:
вести розширений облік персональних даних гостей закладу
(ПІБ, контакти, фото, ДН, додаткова інформація);
створити прейскурант, що складається як з простих послуг,
так і з заздалегідь сформованих пакетних пропозицій;
продавати абонементи за готівковий і безготівковий розрахунок
з використанням зручного і простого графічного інтерфейсу, який
працює з будь-якими типами сенсорних моніторів (Thouchscreen) і на звичайних робочих станціях (ПК, ноутбуки);
використовувати різні види торговельного обладнання: зчитувачі
проксіміт-карт, зчитувачі штрих-кодів, чекові принтери (термота інші види принтерів), фіскальні реєстратори, касові апарати;
вести облік групових занять;
здійснювати on-line-запис на заняття, процедури;
контролювати відвідування за абонементами як при реєстрації
на рецепції, так і в автоматичному режимі (за допомогою
електронних замків і системи «jПарус-Пропускний режим»).
Також у другому випадку контролюється доступ у приміщення
(платні зони відпочинку, гірськолижні траси, додаткові сервіси);
вести облік послуг, оплата за які стягується погодинно або
подобово. Вбудований таймер дозволяє точно тарифікувати
обсяг наданих послуг;
організувати зону безготівкового розрахунку на території
закладу за допомогою тимчасових ідентифікаторів (карток,
брелоків, браслетів, тощо). Гнучка настройка таких систем
розрахунку (поповнення, точки продажу, оплата на виході з
зон, тощо);
створювати дисконтні програми та програми лояльності;
вести складський облік за використаними, при наданні
послуг, матеріалами (інтеграція з рішенням «jПарус-Торгівля
та Склад»);
проводити детальний маркетинговий та фінансовий аналіз діяльності
і одержувати звітність для прийняття управлінських рішень.

Управління нерухомістю

такими як: постійні щомісячні нарахування, нарахування за воду,
електроенергію, газ. Після занесення показів лічильників формуються рахунки на оплату. Крім цього, система має можливість
врахування пільг та субсидій.
Функціональні характеристики рішення:
створення структури житлового та нежитлового фонду для
різних об’єктів. Застосування зразків із заздалегідь налаштованими
параметрами. Графічне відображення об’єктів на схемі розташування;
• створення картки об’єкта нерухомого майна із зазначенням даних
по розташуванню, вартості і квадратурі. Розрахунок складових
об’єкта з поділом на житлову і нежитлову площу. Робота з
первинними документами: договірні документи, рахунки, акти;
• зазначення постійних нарахувань для формування періодичних
платежів. Вказання тарифу та загальної вартості;
• робота з лічильниками. Зберігання номерів і дат їхнього
встановлення, зняття. Занесення тарифів. Періодичне зняття
показів лічильників з можливістю створення платежів;
• виписка вихідних рахунків на оплату на основі періодичних
нарахувань і показників лічильників. Контроль оплати;
• можливість зазначення пільг, розрахунок платежів згідно
з наявними пільгами. Додатковий розділ дозволяє враховувати
субсидії для кожного об’єкта.
Використання системи «jПарус-Управління нерухомістю»
дозволяє вести комплексне управління об’єктами нерухомого майна
та контролювати роботу з орендарями.
•

Управління автотранспортом

Модуль орієнтований на компанії, організації, установи, які
мають у своєму складі парк різноманітної автомобільної техніки, і
дозволяє автоматизувати облік подорожніх листів, доходів та витрат,
маршрутів, ПММ, запчастин, акумуляторів, шин, ремонтів, складання графіків ТО. За допомогою модуля можна отримати уявлення про
рентабельність роботи підприємства, знизити рівень зловживань з
боку персоналу, сформувати різні, в т.ч. аналітичні звіти.

•
Система «jПарус-Управління нерухомістю» входить до складу хмарної лінійки програмних продуктів «jПарус». Рішення
орієнтоване як на відділи продажу об’єктів нерухомості різного
призначення, так і на організації, що здійснюють подальший
сервіс та обслуговування нерухомості (ЖЕКи і ОСББ).
Для зручності роботи відділу продажу система управління
нерухомістю надає схему розташування всіх об’єктів з можливістю пошуку за параметрами, що використовуються найчастiше, наприклад,
за квадратурою або вартістю. Також у системі «jПарус-Управління
нерухомістю» можлива фіксація вже проданих або зарезервованих
об’єктів, робота з необхідними документами та контроль оплат.
Обслуговуючі організації, в свою чергу, можуть використовувати гнучкі в налаштуванні тарифи за всіма видами послуг,

•
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•
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•
•

Функціонал модуля забезпечує:
комерційне використання автотранспорту, розрахунок кошторису
згідно з встановленими тарифами;
облік замовлень на транспортне обслуговування;
оформлення, облік та 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 залежно від 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 простою);
облік ТО і ремонтів;
облік пального, купленого за готівку/безготівковий розрахунок,

•
•

•
•

отриманого за талонами, виданого зі складу або отриманого у
третьої особи;
облік наданих послуг та виконаних робіт у розрізі замовників;
калькуляцію ремонтних робіт. Планування ТО з контролем
терміну та пробігу. Замовлення на ремонт, створення ремонтного
листа, акта виконаних робіт;
GPS-трекінг, інтеграцію з GPS-системами з метою повного
контролю за пересуванням та місцезнаходженням автомобіля;
візуалізацію маршруту на карті, побудову тимчасового графіка
швидкості автомобіля на маршруті.

Навчальний заклад

Модуль призначений для комплексного управління навчальними закладами (від дитсадочка та школи до університету). Основні функціональні
можливості та переваги модуля «jПарус-Навчальний заклад»:
• складання розкладу навчального закладу (з можливістю
побудови індивідуального графіка);
• облік всіх робочих приміщень, із зазначенням максимальної
кількості місць для навчання;
• відображення розкладу в декількох розрізах: клас/група;
викладач; дисципліна; приміщення; учень;
• довідник з особистими даними учнів, в тому числі даними про
батьків;
• формування учнів у робочі групи/класи;
• довідник з навчальних дисциплін у розрізі рівнів складності
навчання. Можливість задавати перелік необхідних завдань до
кожного рівня;
• можливість ведення особистої спеціалізації для кожного учня;
• проведення занять з відмітками про відсутніх, виставлення
оцінок із зазначенням типу оцінки (за певний тип роботи);
• формування домашніх завдань з відмітками про виконання та оцінку;
• робота з класним журналом через безконтактні
ідентифікатори;
• формування загального списку учнів із зазначенням усіх оцінок,
середнього балу, кількості запізнень і пропусків. Інформація
доступна для перегляду батьками, у т. ч. через web-браузери;
• можливість замовлення харчування. Формування зразків
типових замовлень.

частування, розваги, WI-FI, TV, ігри, пресу, заходи. Відвідувачі таймкафе володіють більшим ступенем свободи, ніж в ресторані або кафе,
вони можуть працювати на території закладу (coworking), заводити
приємні знайомства або просто спілкуватися. Самі заклади часто проектуються у вигляді креативного вільного простору (open space), який
ідеально підходить для coworking.
Основна мета системи: облік часу відвідувачів в антикафе,
коворкінг-офісі, вільному просторі.
У системі для антикафе налаштовується гнучка тарифна сітка
згідно з приміщеннями, прописується вартість годин залежно
від їхньої кількості. При вході в заклад клієнт отримує безконтактний ідентифікатор (карта, браслет, брелок), при видачі якого
активується таймер, який розраховує загальний час, проведений на території закладу. При виході відбувається розрахунок
вiдповiдно до проведеного часу. Окрім цього, можуть надаватися
послуги по оренді приміщень (конференц-залів, переговорних
кімнат) та додаткових послуг (проектор, ноутбук, аерохокей). За
допомогою підсумкових звітів аналізуються фінансові показники,
виводиться інформація про всі надані послуги.

•

•
•
•
•
•

•
•
•

Основні можливості системи «Парус» для антикафе:
введення різних тарифів на перебування. Використання
похвилинних, погодинних тарифів. Налаштування сітки тарифів
залежно від кількості проведених годин і часу доби;
ведення повної інформації за клієнтами, відображення історії
всіх відвідувань і витрат;
робота з довгостроковими абонементами для клієнтів, які
користуються послугою коворкінг-зони;
використання систем лояльності, що дозволяють працювати з
різними знижками;
проведення заходів, надання додаткових послуг, оренда
конференц-залів, обладнання і портативної техніки;
інтеграція з системою «jПарус-Ресторан» для реалізації
продажу та обліку їжі і напоїв. Запис всіх витрат на карту гостя
для можливості повного розрахунку при виході із закладу;
робота з різними ідентифікаторами: безконтактні карти,
браслети, брелки, штрих-кодові картки, квитки;
друк чеків, інтеграція з фіскальним обладнанням;
звіти про відвідування закладу в розрізі наданих послуг.
Загальний час, проведений клієнтами на території кафе. Звіти за
рахунками і оплатами.

Торгівля та Склад

Антикафе

Антикафе – це популярний зараз тип громадського закладу, ідея
якого полягає в тому, що відвідувачі оплачують свій час перебування
в ньому похвилинно, за що безкоштовно отримують певні компоненти:

«jПарус-Торгівля та Склад» – система, яка дозволяє забезпечувати управління запасами, складською логістикою, реалізацією
товарів та послуг і володіє наступним набором функціональних
характеристик:
• ведення списку номенклатури з можливістю заповнення коду
товару згідно з переліками УКТ ЗЕД;
• облік МЦ в розрізі партій, упаковок, штрих-кодів, термінів
придатності;
• облік медикаментів;

•
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облік вхідних/вихідних первинних товарних документів;
облік договорів із застосуванням етапів та додаткових угод;
формування на підставі договору ланцюжка пов’язаних товарних
документів;
формування вихідних податкових накладних на підставі ГО;
створення вихідних рахунків на оплату з можливістю застосування
системи знижок, в т.ч. дисконтних;
контроль оплати товарів/послуг покупцями та облік повернення
товарів від покупців;
резервування товару на конкретну дату;
формування відомості товарних запасів;
відображення наявності ТМЦ в розрізі складу, партій;
проведення інветаризації і підготовка документів згідно з
результатами;
відображення журналу товарних операцій згідно з первинними
документами.

Рішення «jПарус-Торгівля та Склад» формує наступні
документи та звіти:
• вихіднi податковi накладнi і дод. №1, №2 до податкової накладної
у форматі xml;
• звіти за виписаними накладними, рахунками на оплату,
актами виконаних робіт;
• звіти за платіжними і товарними документами;
• оборотну відомість за товарами за певний період;
• акти списання товарів.
Система має можливість інтеграції з іншими рішеннями
Корпорації Парус, а при інтеграції з торгово-касовим обладнанням (ваги, сканери штрих-кодів, POS-термінали, касові апарати, фіскальні реєстратори) можливе створення системи, що
дозволяє автоматизувати точки продажу, магазини, супермаркети, торговельні мережі.

Консолідація

поточний/попередній період;
• настройка різних перевірок між значеннями як усередині
поточного звіту, так і між будь-якими іншими звітами;
• заповнення, перевірка і друк первинних звітів вiдповiдно до
заздалегідь налаштованих шаблонів;
• отримання та контроль зведеної звітності на основі первинних
звітів;
• аналіз інформації, що міститься у звітах, та її подання у вигляді
аналітичних звітів.
Особливістю рішення «jПарус-Консолідація» є можливість роботи в одній базі всіх підзвітних підприємств, що значно прискорює
і спрощує процес отримання підсумкових зведених даних. Для заповнення первинних звітів може бути використаний web-клієнт, що забезпечить оперативну роботу без будь-якої інсталяції програмного забезпечення.

Канцелярія

Модуль для управління діловодством та адміністративним
документообігом, що призначений для підприємств та організацій,
які використовують великі масиви номенклатурної документації,
та охоплює основні розділи традиційного діловодства: управління
вхідними/вихідними документами, ведення наказів, управління
зверненнями громадян. Модуль «jПарус-Канцелярія» інтегровано
з системою електронної взаємодії (СЕВ), що надає можливість
накладати на документи електронний цифровий підпис (ЕЦП).

•
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Консолідація – хмарне рішення, призначене для консолідації
облікової інформації.
Консолідація облікових даних – одне з важливих завдань
підприємств і організацій, що мають філіальну структуру.
Для
автоматизації
консолідованого
обліку
створена
функціонально гнучка система, що дозволяє зводити й
аналізувати інформацію у різних аспектах, наприклад, виконувати зведення бухгалтерської звітності, звітності довільного виду,
здійснювати збір та аналіз статистичної інформації по роботі
різних напрямків діяльності підприємства або обробку даних за
підзвітними установами i т.п.

•
•

Система дозволяє автоматизувати всі основні етапи
роботи зі звітами:
створення різних форм звітності за допомогою вбудованого
редактора;
застосування різних формул при налаштуванні звітів,
використання формул для отримання значень інших звітів за

•
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Управління вхідними/вихідними документами
дозволяє:
управляти документообігом;
реєструвати та вести облік документів, які надходять/виходять з
підприємства/організації;
реєструвати дати, теми, порядковий номер документу, дані про
відправника кореспонденції та дані про зміст документу;
контролювати наявність інформації про зв’язок між документами;
вести історію листування при проходженні всіх погоджень
документа;
забезпечити рівні доступу для кожного документа;
реєструвати кінцевий термін відповіді і контролювати
виконання;
реєструвати дані про зміст документа та резолюції по
документу;
контролювати наявність інформації про зв’язок між вхідним та
попередніми документами.

«jПарус-Канцелярія» дозволяє вести облік даних про прикріплені
файли, про історію листування, а також встановлювати рівень доступу
користувачів до інформації.
Розділ «Звернення громадян» призначений для роботи з
різними типами звернень (персональні, колективні, анонімні). У даному розділі також ведеться реєстрація особистих даних відправника,
форми надходження і минулих звернень, винесення резолюції по документу.
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Персонал
•
•

•
Модуль призначений для комплексного управління персоналом шляхом автоматизації бізнес-процесів HR-департаменту та
відділу кадрів. Використання системи значно підвищує ефективність
управління персоналом і полегшує HRM-процеси компанії, в тому
числі завдання рекрутингу, мотивації, кваліфікації.

•
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Рекрутинг:
реєстрація анкет співробітників;
формування підбірки анкет вiдповiдно до вказаних параметрів;
автоматизація процесу прийому на роботу співробітників на
підставі вже наявних анкет;
HRM:
ведення обліку стягнень та заохочень;
можливість інтеграції з системою контролю доступу «jПарусПропускний режим» і системою нарахування заробітної плати
«jПарус-Заробітна плата»;
Кадровий облік:
створення штатного розкладу за співробітниками;
створення штатного розкладу за співробітниками з формуванням
загального стажу, фіксація різних типів пільг;
ведення історії усіх переміщень персоналу в компанії і
відображення актуального штатного розкладу на будь-яку дату;
створення зразків стандартних наказів по підприємству та
підготовка на їхнiй основі фактичних наказів (прийом,
звільнення, переміщення, відпустка тощо);
ведення обліку інформації про курсову підготовку, атестації
і відпустки співробітників, посади, якi вони обiймають,
і переміщення всередині організації, а також ведення обліку
військовозобов’язаних.

CRM Менеджмент та Маркетинг
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агентствами з розміщення реклами та участі в маркетингових
заходах;
здійснення аналізу ефективності реклами та інших джерел
ініціювання контактів;
організація маркетингових досліджень;
Продаж:
ведення повної історії взаємодії з клієнтами (дзвінки, зустрічі,
листування тощо);
планування фінансових результатів за допомогою «воронки
продажу»;
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 задач з контролем їх виконання;
організація сервісного обслуговування клієнтів: реєстрація
звернень та заявок з обслуговування, облік договорів, складання
графіків обслуговування і контроль їхнього виконання та ін.;
Аналітика:
аналіз та сегментація клієнтів;
оцінка показників роботи персоналу;
відстеження уподобань клієнтів;
відстеження просування товарів, послуг;
управління оплатами.

Свобода вибору СУБД
Безкоштовні клієнтські ОС
Вільно поширюване ПЗ
Вивантаження даних в:
pdf, xml, txt, rtf, odt, ods, xls, cvs
Модель поставки SaaS

Повнофункціональний CRM-модуль, що дозволяє ефективно
управляти взаємовідносинами з клієнтами та об’єднати в єдиний цикл
бізнес-процеси трьох напрямків по роботі з клієнтами: маркетингу,
продажу, сервісного обслуговування.

23.15

•
•

Маркетинг:
організація роботи із застосуванням технологій телемаркетингу
та direct-mail;
ведення обліку і планування переговорів зі ЗМІ, рекламними

Cкромні технічні вимоги
Сукупна вартість володіння
(Total cost of ownership,
TCO)

Платформа «Парус», яка створена на основі хмарних технологій та орієнтованана мінімізацію ТСО (Total
cost of ownership), має наступні технологічні переваги:
можливість роботи як на локальних, так і на зовнішніх серверах і
дата-центрах, у т.ч. тих, що знаходяться за кордоном. Застосування
"хмарних" обчислень;

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

глобальна доступність через мобільні пристрої Android;

трирівневий клієнт-сервер;

безпека зберігання і передачі даних; шифрування з'єднання;

скромні вимоги до технічних засобів і каналів зв'язку;

56 kbps

друк у різних форматах: xls, odt, xml, pdf тощо;
використання сучасних засобів розробки і СУБД (у т.ч. безкоштовної
PostgreSQL, а також Огасlе, MS SQL та ін.);

варіанти клієнтських застосунків:
робота в середовищі вільно поширюваного ПЗ;
GNU

desktop

mobile

web

оновлення через Internet або ftp-сервер;
зручні схеми поставки ПЗ (у т.ч. SaaS, на умовах оренди ПЗ);
CD/DVD
pack

SaaS/Paas

можливість інтеграції з бухгалтерськими та іншими обліковими
системами;
висока масштабованість, простота в обслуговуванні.

rental
software

використання Linux, Windows і Mac OS в якості ОС як сервера, так і
клієнта;

Корпорація ПАРУС відкрита для співпраці з
замовниками та партнерами в напрямку
розробки різноманітних прикладних рішень
для різних видів бізнесу з використанням
хмарних технологій на платформі jПарус

Зареєстровані торгові марки є власністю їх власників

Корпорація ПАРУС
с ис т ем и

Наш партнер:

кер у в ан н я

02088, м. Київ, вул. Леніна, 42

j.parus.ua

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

vk.com/parus_ua

Служба контролю якості: (044) 576 10 11

www.facebook.com/parus.ua

market@parus.com.ua

twitter.com/parus_ua

Регіональна мережа на: www.parus.ua

слідкуйте за нами на:

