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Een nieuwe manier van (Samen)Werken, Communiceren en Archiveren binnen één enkele oplossing.
Werken met Paralda
Paralda is een gebruiksvriendelijk systeem voor Bedrijfsproces en Administratie.
Het is op iedere werkplek inzetbaar met desktop, laptop, tablet en smartphone.
Bedrijfsinformatie bij de hand
Paralda’s archiefsysteem verzekert het snel vinden en werken met de juiste informatie.
Dit scheelt veel tijd doordat minder tijd wordt verloren met zoeken.
Krachtige en betrouwbare applicaties
Van offerte tot order, planning, werkbon en
facturatie. Alles wordt optimaal verwerkt in een
krachtig en effectief systeem. Er wordt zo veel
typewerk uit handen genomen.
Passende automatisering
Door ons werk voor zowel éénmansbedrijven
als grotere organisaties kan Paralda ieder
bedrijf een passende oplossing bieden.
Wij doen u graag een voorstel.

Paralda Relations Beheer klanten & relaties centraal.
Zoek met
sleutelwoorden in al uw
bedrijfsinformatie.

Relaties, agenda’s, notities e.d. ook
toegankelijk via handige pop-ups

U kunt met het gemak
van een enkele klik,
klantinformatie bij uw
collega’s opvragen.

Plan, e-mail en noteer. Paralda archiveert het automatisch voor u op klant.

Paralda Planning, Flow, Workorder (Paralda Rover ™) & Financial

Paralda Workorder
- Maakt direct vanuit de planning een werkbon
- Werkuren, pauzes, parkeerkosten, kilometers en
gebruikte materialen bijhouden
- Ruimte voor foto’s van het werk
- Genereert factuur
- Ingebouwde navigatie
- Gestandaardiseerde controles
- Digitale handtekening
- Directe link met voorraad en bestelsysteem
- Koppeling met o.a. TU, Wasco en Rensa (PAB/ICC)

Paralda Financial
- Automatisch samenvatten uren, parkeerkosten,
kilometers en gebruikte materialen vanuit WorkOrder
- Controle en correcties
- Diverse statistieken zoals onderhanden werk,
gemaakte en declarabele uren.

Paralda Flow
- Per opdracht een Paralda Flow voor een optimaal statusoverzicht
- Uniforme werkwijze en naleving van alle bedrijfsprocessen
- Automatische bewaking en waarschuwing van deadlines
- Automatisch archiveren onder klant
- Stappen zijn aanklikbaar en starten de bijbehorende functies
- Klikken op afgehandelde stappen opent direct bijhorende items
- Flow is te allen tijde inzichtelijk voor de bevoegde gebruikers

Pakket voor installatiebedrijven
Paralda levert al meer dan 20 jaar maatwerk in verschillende bedrijfstakken.
Door ons werk voor installatiebedrijven hebben we nu een voordelig
pakket samen kunnen stellen met o.a. modules voor offertes, facturatie en

P arald a
Rover ™
Op locatie met
Smartphone
en Tablet.

boekhouding. Monteurs kunnen op locatie werken met digitale werkbonnen in
Paralda Rover™. Deze software bieden wij nu aan voor het maandbedrag van
€ 30,00 per account. Hierbij is standaard 12Gb opslagcapaciteit inbegrepen.
Geen standaard set-up kosten en geen langlopende contracten
Ieder Paralda systeem dient per bedrijf te worden ingericht. Zoals adresgegevens,
email en accounts voor de gebruikers. Als u nu het pakket voor installatiebedrijven
bestelt berekenen wij de standaard set-up kosten niet. Paralda hanteert een eerste
contractperiode van een half jaar. Daarna is alles maandelijks opzegbaar.
Het flexibele modulesysteem
Modules in het pakket voor installatiebedrijven: RealArchive™, Relations, Email & Spamcontrol, Diary & Planning,
Notes, Jotpad & Pouch, Mailing, WorkOrder, FileServer, Library, Financial, Flow, Rover™ (Mobile) en Letter.
Alle maatwerk- en pakketsystemen zijn altijd uit te breiden met persoonlijke assistentie op uw locatie, importeren
van bestaande data en de modules: Route, Download Area, Budget, DocumentGenerator, Project, Pendragon, CMS,
Accredit en Connector (API’s).
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