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PARALDA VOOR UW BEDRIJF

Paralda levert al sinds 1998 programma’s voor bedrijven. Al onze software
is ontwikkeld op basis van vragen van onze klanten. Dus uit de dagelijkse
praktijk. De oplossingen van Paralda zijn hierdoor doelgericht en eenvoudig
te gebruiken. Van e-mail, archief-systeem en relatiebeheer tot onder andere
urenregistratie, werkbonnen en boekhouding.
Een passend en flexibel systeem
Met Paralda kunt u een pakket samenstellen dat past bij uw bedrijf.
U bepaalt welke modules per werknemer nodig zijn. Oftewel geen
onnodige menu’s die uw systeem onoverzichtelijk en langzaam maken.
Met een systeem van Paralda bent ook voorbereid op de toekomst. De
flexibiliteit van het systeem stelt u in staat in te spelen op veranderingen in
uw organisatie van bijvoorbeeld personeel of werkzaamheden. Daarbij is het
ook mogelijk om uit te breiden met software op maat ter ondersteuning van
speciale werkzaamheden binnen uw bedrijf.
Hoge kwaliteit voor ieder bedrijf
Onze programma’s voldoen aan zeer hoge technische eisen en zijn er op
gericht om bedrijven verder te helpen. Van een kleine zelfstandige en MKB
tot complete franchise-organisaties. Ons klantenbestand bestaat uit de meest
uiteenlopende bedrijven, waarbij onder zeer verschillende omstandigheden
met Paralda gewerkt moet kunnen worden. Daarom stelt Paralda minimale
eisen aan uw netwerk en verbindingen om te kunnen blijven werken.
Uw bedrijf, uw data is uw kapitaal
Paralda helpt ook uw data te beschermen. U bepaalt wie tot wat toegang heeft.
Bij verloop van personeel blijven de opgebouwde historie, communicatie
en bestanden in het systeem en dus alleen beschikbaar voor het bedrijf. De
data in het systeem is altijd, maar alleen op verzoek van de klant/eigenaar,
uit te voeren naar een algemeen bruikbaar databestand. In belang van de
bedrijfscontinuïteit van onze klanten garandeert Paralda ook een exit-strategie.
Paralda voor uw bedrijf?
Het is van belang om bedrijfssoftware weloverwogen in te voeren. Het
systeem wordt samengesteld op basis van de overeengekomen kostenraming,
planning en taakverdeling. Een bedrijfssysteem van Paralda is bewezen
rendabel voor iedere organisatie, onafhankelijk van het aantal gebruikers of
de hoeveelheid modules.
Lange termijn
Verbeteringen in de programmatuur
worden automatisch en kosteloos
426458
bijgewerkt.
Met Paralda beschikt u over een
concurrerend bedrijfssysteem.
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Paralda systeem
Beschikbaar op de plek van
uw keuze, zoals desktop,
laptop, tablet of smartphone.
Het systeem bestaat uit een
aantal basis-modules die per
gebruiker uit te breiden zijn
met taakgerichte modules,
zoals:

© 2013 Paralda B.V. Lisse Holland

E-mail
Onze oplossing om de
communicatie te beheersen.
Eenvoudige archivering en
koppeling aan klanten en
projecten. Mail van 20 jaar
terug in ‘no time’ gevonden.
Relatiebeheer
Eén database voor al uw
contacten. Klanten door het
hele systeem koppelen aan de
juiste informatie.
Werk!
Van offertes, naar werkorders,
urenregistratie en facturatie
in een logisch systeem.
Nooit meer gegevens dubbel
in hoeven voeren. En veel
handige toevoegingen
om informatie over het
uitgevoerde werk op te slaan
en op te roepen.
Boekhouding
Eenvoudige invoer en
resultaten zijn op verschillende
niveau’s inzichtelijk gemaakt.
Migratie
Met Paralda is het mogelijk
om data uit andere systemen
te importeren. Uw ‘oude’ data
blijft hierdoor toegankelijk en
behouden voor de toekomst.
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