MENESTYVÄT PROJEKTIT.
SVEITSILÄISTÄ LAATUA.

Yritys

Menestyvät projektit. Sveitsiläistä Laatua.

Parm AG
Yksilölliset ja joustavat ratkaisut
Sitoutuminen asiakkaisiimme, rehellisyys, tinkimättömyys, lojaalisuus ja
innovatiivisuus ovat arvoja, jotka erottavat Parm AG:n. Käsittelemme
intensiivisesti asiakkaidemme yksilöllisiä tarpeita ja olemme aina heidän
rinnalla neuvomalla ja tukemalla.

Parm AG tarjoaa ohjelmistoja moniprojektien ja
portifoloiden hallinnointiin sekä strategian
toteutukseen. Meidän ratkaisumme luovat yrityksille
kattavan läpinäkyvyyden kokonaiskuvan johtuen
johdonmukaisesta hallinta johtamiskjärjestelmistä ja
aihekohtaisista ohjaamoista.
Sekä viestintä että tiedonkulku, kuin myös yritysjohdon
väliset tehtävät ja päivittäiset toiminnat ovat tuettuja
yhdessä järjestelmässä. Meidän ratkaisut ovat
joustavasti räätälöitävissä, intuitiivisia käyttää ja
integroitavissa erilaisiin ohjelmistotuotteisiin liittimien
kautta.
Moninkertaisesti palkittu ohjelmistomme tukee yli
25 000 käyttäjää maailmanlaajuisesti kaikissa
hallintotehtävissä liittyen strategiaan, projekteihin,
resursseihin ja rahoitukseen.

Tietoja Parm:sta

PERUSTIETOJA

OHJELMISTORATKAISUT

Perustettu: 1996 julkisena osakeyhtiönä,
yksityisomistuksessa

Käyttäjämäärät: Noin 26.000 yli 39:ssä
eri maassa

Työntekijöitä viime vuosia: 30 akateemikkoa (ohjelmistokehitys, konsultointi,
tuki)

Asennusten määrä: 230

Tarjoaa: Konsultointia, koulutusta,
ohjelmistoja strategisen johtamisen
kaikkiin tarpeisiin, projekteja, riskien ja
laadun hallintaa

Kielet: Englanti, suomi, ranska, saksa,
puola, portugali, romania, venäjä,
espanja, tsekki, liettua, italia

Arvoitu markkinaosuus CH: > 60 %

Valuutat: mikä tahansa, sekoitettu
Painopiste: Palveluntarjoajat ja
teollisuus, mukaan lukien: suunnittelu,
konsultointi, IT, lääketeollisuus,
rakentaminen, tietoliikenne,
terveydenhuolto, hallinto, kone- ja
laitosrakennus jne.

Teknologia: Microsoft.NET, SQL Server,
HTML5, Web-pohjaiset, PC, Mac ja
mobiililaitteet
Tieteellisiä käsitteitä:
► Projektinjohtamis-standardit
(PRINCE2, PMBOK, ICB, Scrum);
► Riskien ja mahdollisuuksien hallinta
(ISO 31000, ONR 49000);
► Kansainväliset tilinpäätösstandardit
(IFRS)

Asiakkaamme (ote)
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Parm AG

Arvot

Parm AG – A Swiss Original

+

+
LUOTETTAVA
Olemme aina valmiita
tukemaan asiakkaitamme.

+

KUSTANNUSTEHOKAS
Takaamme sovitut määräajat,
kustannukset ja laajuden
ohjelmistomme käyttöönotolle.

+
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+

JOHDONMUKAISUUS
Pyrimme pitkäaikaiseen
kumppanuuteen asiakkaidemme
kanssa. Tätä tarkoitusta varten
ohjelmistomme kasvaa
asiakkaiden kehittymisen ja
vaatimusten mukaisesti.

TURVALLINEN
Turvallinen operointi ja datan
tallennus - joko meidän tai
asiakkaidemme ylläpitämänä,
tai paikallisesti ylläpidettynä.

+

+

KORKEALAATUINEN
Työntekijämme ovat insinöörejä
ja yritysten johtajia monen vuoden
projektinhallintakokemuksilla.

+
TAVOITESUUNTAUTUNUT
Yhdistämme saumattomasti
strategiatason operatiiviseen
projektihallintaan.

YKSILÖLLINEN
Ohjelmistomme on
räätälöitävissä asiakkaidemme
eritysitarpeisiin – meidän,
mutta myös heidän toimesta.

URAAUURTAVA
Teemme yhteistyötä yliopistojen ja
Sveitsin talousministeriön kanssa
tutkimuksen ja tuotekehityksen
saralla.

5

Parm AG

Tuotteet

Erinomaisia tuotteita
Vaikuttavia etuja
Parm AG:n tuotteet tunnetaan luotettavista ohjelmistoista, intuitiivisesta käyttäjäkokemuksesta ja joustavasti asiakkaidemme tarpeisiin mukautettavissa
olevista ratkaisuista. Tuotevalikoimamme sisältää ohjelmistot mitkä liittyvät
projektinhallintaan ja johtamiseen, sekä sovelluksen ideoiden hallintaan.
Ohjelmistomme avulla saatte ratkaisevan kilpailuedun. Parmin ratkaisut ovat
joustavia, intuitiivisia ja innovatiivisia; ylläpidämme, ja edelleenkehitämme
niitä pitkällä tähtäimellä.

IDEOIDEN HALLINTA
Kannusta ideoiden ja innovaatioiden
kehittämistä yrityksessäsi. Kerää,
arvioi ja hallitse kaikkia saapuvia
ideoita yhdessä järjestelmässä.

BISNESÄLY
Arvioi yrityksesi kannalta
merkityksellinen data, älykkäillä
analyyseillä ja tee optimaaliset
päätökset yrityksesi kannalta.
Laita havaintosi heti käytäntöön
samassa järjestelmässä.

PROJEKTINHALLINTA
Modulaarinen web-pohjainen
ratkaisu kattaa moniprojektihallinnan
projektin käynnistämisestä,
budjetoinnista, suoritusten
kirjaamisesta, toteutuksesta ja
valvonnasta laskutukseen.

JOHJTAMIS SOVELLUS
Hallitse liiketoimintastrategiaasi ja
tee oikeat strategiset, taktiset ja
operatiiviset päätökset yrityksesi
tulevaisuutta varten.
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Parm AG

Tuotteet

myPARM
Projektinhallintaohjelmisto

LASKUTUS
TEIDÄN RATKAISUT

TEHTÄVIEN HALLINTA
Optimoi tiedonkulku, viestintä
ja yhteistyö esimiesten, johtajien
ja työntekijöiden kesken
jokapäiväisessä liiketoiminnassa.

Mukautamme ohjelmistomme
yksilöllisiin tarpeisiisi ja
vakiintuneisiin ratkaisuihin.

Luo laskuja projekteille ja kirjaa
saapuvat maksut.

AJAN JA KUSTANNUSTEN TALLENNUS
Kirjaa ylös minkä tahansa laisen projektin
todelliset kustannukset kustannusten
vertailuun ja dokumentoi suorituksen
edistymistä.

PORTFOLIO-HALLINTA
Suunnittele, priorisoi, hallitse
ja valvo kaikkia projekteja ja
ohjelmia organisaatiossasi
perustuen nykytilanteesesi.

HALLINTA
Pidä silmälläsi projektisi
avainindikaattoreita aina
ja kaikkialla.

RESURSSIENHALLINTA
Suunnittele ja tarkista henkilöstösi,
osaamisesi tai yksilöllisten
resurssien käyttö.
PROJEKTINHALLINTA
Suunnittele projekteja, toteuta niitä
ja hallitse kustannuksia, aikaa,
riskejä ja laatua milloin tahansa.
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RAPORTOINTI
Luo nopeasti ja intuitiivisesti
erilaisia arvioita raporteissa ja
kojelaudoissa määrittämiesi
tunnuslukujen perusteella ja
valitsemassasi muodossa.

ILMAISET FUNKTIOT
► Riskien ja mahdollisuuksien
hallinta
► Laadunhallinta
► Asiakirjojen hallinta
► Mukauttaminen
► Personointi
► Ideanhallinta
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Parm AG

Tuotteet

myPARM BIact
Bisnesäly
myPARM BIact auttaa teitä ratkaisemaan liiketoiminnallisia tehtäviä
arvioimalla yrityksen kannalta merkityksellisiä tietoja ja tuomalla ne
saataville käyttäjäystävällisellä tavalla. Tämä mahdollistaa että voit tehdä
parhaat päätökset yrityksesi kannalta.
Interaktiivisten kojelautojen älykkäät analyysityökalut vastaavat täsmälleen
esittämiisi kysymyksiin. Raportit voidaan saada visuaalisesti näkyviin
reaaliajassa napin painalluksella - täsmälleen sillä yksityiskohtaisella
TIETOJEN ANTAMINEN
Yhdistä järjestelmä useimpiin
käyttöliittymiin, tuo datasi,
suunnitelmasi tai muuta tietoa.
Valmistele, perkaa ja yhdistä
tiedot myPARMiin.

HALLINTOJÄRJESTELMÄ

RISKIT &
MAHDOLLISUUDET

VISUAALISET
ARVIOINNIT JA
ENNUSTEET

RAJAPINNAT
eri tietolähteisiin

TIETOJEN
VALMISTELU

TIETOJEN
MANUAALINEN
LISÄYS
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myPARM BIactin avulla et vain ylläpidä yleiskuvaa tiedoistasi, vaan myös
muutat oivallukset käyttökelpoisiksi toimintaohjeiksi samanaikaisesti. Tällä
tavalla voit suunnitella ja ohjata tehtäviä samassa järjestelmässä ja seurata
niiden onnistunutta toteutusta.

YKSITTÄISET RAPORTIT

Voit myös manuaalisesti lisätä
tärkeitä tietoja ja kommentteja.

VALMISTELU

tarkkuudella kuin tarvitset, sekä eri perspektiiveistä.

ANALYTIIKKA
ANALYSOI JA VISUALISOI
TIETOJA
Luo arviointeja, analyyseja ja
ennusteita pulmistasi interaktiivisissa kojelaudoissa.
Saat yleiskuvan riskeistä ja
mahdollisuuksista.
Tarkastele arvioitasi visuaalisesti vetoavalla tavalla.




Luo raportteja nopeasti ja
intuitiivisesti interaktiivisissa
kojelaudoissa, joissa on laaja
valikoima kaavioita ja työkaluja.
Report Designerin avulla
voit luoda raportteja omalla
muotoilulla ja valmistella niitä
tulostukseen tai vientiin eri
muodoissa.

RAPORTOINTI

TEHTÄVIEN
HALLINTA

KOMMENTOINTIFUNKTIO

HÄLYTYS- JA
VARHAISVAROITUSJÄRJESTELMÄ

HALLINTA

VISUAALINEN
ARVIOINTI

HALLINTATOIMENPITEET

RAPORTTIEN
SUUNNITTELIJA

Muunna analyysisi tulokset
toimintaan saman tien.
Määrittele tehtävät ja jaa ne
työntekijöillesi. Yhdistä nämä
tehtävät projekteihin, riskeihin
tai mahdollisuuksiin.

RAPORTTIEN VIENTI
eri muodoissa

Priorisoi tehtävät ja seuraa
niiden toteutumista.
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Parm AG

Tuotteet

myPARM
Johtamisohjelmisto
Yritysstrategia on yksi johtamisen tärkeimmistä osista. Oikeiden päätösten
tekemiseksi tässä suhteessa johdon tulee nähdä selkeästi päätösten
vaikutukset, vaikuttavat kriteerit ja siten sekä ulkoiset että sisäiset riskit ja
mahdollisuudet.
Riskipohjaisella johtamisjärjestelmällämme tarjoamme sopivan ratkaisun
kestävään ja menestykselliseen yritysjohtamiseen!
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myPARM tukee sinua strategiasi määrittelyssä (integroidun SWOTanalyysin, tasapainoisen tuloskortin, strategia- ja vaikutuskartan, portfolion
hallinnan jne. avulla), viestittämällä sen henkilöstölle ja ohjeistamalla
heitä ryhtymään tarvittaviin toimenpiteisiin. Vertaamalla jatkuvasti ideoitasi
ja ohjeitasi operatiiviseen todellisuuteen pystyt puuttumaan ajoissa ennen
kuin strategian toteuttaminen karkaa käsistä. Samoin sinulle näytetään
uusia riskejä ja mahdollisuuksia, jotta voit reagoida niihin optimaalisesti.

TASAPAINOINEN
TULOSKORTTI

PORTFOLION
HALLINTA

Tasapainoinen Tuloskortti auttaa
sinua kehittämään, toteuttamaan
ja hallitsemaan strategiaasi.

Toteuta strateginen visiosi.

JOHDON
TIETOJÄRJESTELMÄ

KESTÄVÄN KEHITYKSEN
TASAPAINOINEN TULOKORTTI

RISKIEN JA
MAHDOLLISUUDEN HALLINTA

Kaikki vastuualueesi päätöksen
kannalta tärkeät tiedot yhdellä
silmäyksellä – järkeviä strategisia,
taktisia ja operatiivisia päätöksiä
varten.

Yhdistää kestävän kehityksen
johtamisen yrityksesi strategiaan
varmistaakseen sen noudattamisen,
menestyksen ja tehokkuuden.

Riskien ja mahdollisuuksien
systemaattinen kirjaaminen, jotta
voit ryhtyä toimenpiteisiin riskien
minimoimiseksi tai mahdollisuuksien
lisäämiseksi.
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Parm AG

Tuotteet

Ideoiden hallinta
Innovaatioiden hallinta tehty helpoksi
Kehitä sisäisiä prosessejasi ja tuotteitasi, lisää yrityksesi kannattavuutta ja
edistä innovaatioita. Käytä työntekijöidesi kollektiivista älykkyyttä ja anna
heille mahdollisuus osallistua aktiivisesti yrityksen menestykseen.

IDEOIDEN LÄHETTÄMINEN
Ideoita voi lähettää helposti ja ilman koulutusta
milloin tahansa, missä tahansa ja millä tahansa
laitteella. Intuitiivisen käyttöliittymän ja prosessinhallinnan ansiosta kuka tahansa voi tehdä
sen.

ARVIOI IDEOITA

HALLITSE IDEOITA

Määritellyt asiantuntijat arvioivat heille osoitetut
ideat työnkulussa. Arviointi suoritetaan laskemalla hyöty tai vaihtoehtoisesti laadullisesti.

Läpinäkyvä ja aina ajantasainen yleiskatsaus
kaikista ideoista ja niiden tilasta, avainluvuista
sekä paljon lisätietoa keskitettynä ohjaamoon.

► Työnkulku tukee arviointiprosessia
► Ideoiden senhetkinen tila on aina näkyvissä
henkilökohtaisen ohjaamon kautta
► Vireillä olevat arvioinnit on merkitty
► Hyväksyttyjen ideoiden toteuttaminen
voidaan suunnitella suoraan

► Henkilökohtainen kojelauta
► Vientitoiminto (Excel)
► Tilan valvonta

► Lisää uusia ideoita älypuhelimella, tabletilla
tai tietokoneella (PC/MAC)
► Vaihtoehtoisesti myös äänitulotuella
► Mitä tahansa tiedostoja, kuten valokuvia,
dokumentteja tai videoita voi lisätä liitteinä
► Lähetettyjen ideoiden nykyinen tila ja palaute
on aina näkyvissä
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Parm AG

PALVELUA
PARHAIMMILLAAN
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Palvelua

SVEITSISTÄ MAAILMAAN

PÄTEVÄT YHTEYSTIEDOT

Parm jakelee ohjelmistoratkaisuaan
maailmanlaajuisesti. Tähän mennessä
olemme edustettuina 39:ssä maassa ympäri
maailmaa. Työskentelemme yhdessä
pätevien kumppaneiden kanssa, jotta voisit
saada täydellistä neuvontaa, konsultointia
sekä tukea missä ja milloin vain.

Parmin ohjelmistoa voidaan käyttää erittäin
joustavasti ja se tarjoaa asiakkaille lukuisia
vaihtoehtoja yksilölliseen räätälöintiin.
Olemme aina käytettävissä kysymyksiin,
apuun ja räätälöintipyyntöihin.

Olemme erittäin tyytyväisiä
asiakaspalveluun. Kysymykset
ja ongelmat ovat aina
asiantuntevia ja ripeitä.
Leonardo van Straaten,
CONSULAQUA Hampuri
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Parm AG
Bahnhofstrasse 31
8280 Kreuzlingen
Sveitsi
+41 71 243 10 00
myynti@parm.com

Yrityksen esite V01

parm.com

