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“Professionaalne meeskond silmapaistva tootega, 
mis on viinud meie haldusalased väljakutsed pea nullini. 
Meie hinnangul on PARiMa kasutamine säästnud 40% 
meie haldusmeeskonna tööajast.”

Turvaline ja tark
tööjõuhaldustarkvara

ALLIKAS: CAPTERRA.COM TARKVARA 
KLIENDIPOOLNE ÜLEVAADE



Eesti juurtega 
PARiM käitleb üle
60 000 töötaja,
kliendi & juhi
igapäevatoiminguid
üle maailma.

Targa ettevõtte tööjõuhaldustarkvara.
Kiire. Nutikas. Usaldusväärne. 

• Töögraafi ku loome ja jagamine
Asukoha- või sündmuspõhine (nt 
spordisündmuse) tööjõuhaldus

• Tööaja ning -koha kontroll GPSiga
• Automaatsed ajagraafi ku raportid
• Puhkusgraafi kud ja -tasud
• Alltöövõtjad ning osakonnad
• Ületundide, hilinemiste ja 

puudumiste jälgimine
• Automaatsed teavitused e-posti, 

SMS-i ja mobiilirakenduste kaudu
• Tasuta iOS ja Android rakendused
• Vara- ja dokumendihaldus
• Kliendi- ning töötajaportaalid
• Eestikeelne kasutajaliides ja -tugi

www.parim.co/eesti
ERIPAKKUMINE TEIE ETTEVÕTTELE
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Haldusliides

Me veebipõhine rakendus
lubab luua ja hallata 
kliente, osakondi, 
töötajaid ning nende töö- 
ja puhkusegraafi kuid, 
vahetusi, töötasu ja muid 
seonduvaid andmeid.

Lisaks veebiäpile saab 
juhtivtöötaja hallata oma 
meeskonda ka meie iOS 
ja Android rakendustest.

Töötajaportaal

PARiM töötaja 
iseteenindusportaal 
annab töötajale 
detailse ülevaate tema 
töögraafi kust ja -tasust.

Lisaks saab portaalis 
esitada puhkuse taotlusi 
ning töötaja saab näha 
ülevaadet võetud ja 
järelejäänud puhkuse 
päevadest.    

Kliendiportaal

Kõik teie kliendile vajalik 
aruandlus ühest kohast.

Kliendil on ligipääs 
informatsioonile mis 
toimub tema objektidel, 
kes täna töötab ja millal 
töötaja vahetus algab 
ning lõpeb. Kohaloleku 
ning töölehtede raportid 
annavad täpse ülevaate 
osutatud teenustest. 

Tulevikkuvaatav
tarkvaralahendus
igivanale murele

Kuidas saaksin juhtida oma 
meeskonda tulemuslikumalt?

Sellele küsimusele oleme leidnud 
tuhat õiget vastust. PARiMat on 
kasutatud üleilmsete spordi ja muusika 
suursündmuste korraldamisel. Samuti 
on tarkvara ennast tõestanud juhtivate 
turvaettevõtete, kaupluskettide ja 
tosinajagu muu äriharu töökorralduse 
parendamisel. Tihti asendades terveid 
osakondi paari PARiMa kasutajaga. 

Professionaalne 
tööjõuhaldus

Mobiilrakendused  

Oleme loonud iOS ja Android platvormidele mobiilrakendused, kus töötajad saavad näha oma 
töögraafi kut, saada meeldetuletusi tulevaste vahetuste kohta ja tööandja soovil neid kinnitada.
Rakendusi saab veel kasutada tööaja mõõtmiseks, asukoha kinnitamiseks ja paljuks muuks. 
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Teie andmete turvaliselt 
haldamine on meie kõige 
olulisem ülesanne.

Me astume oma meeskonnaga 
selleks mitmeid samme.

MEESKOND
Meie kübertaristu ja -turvalisuse 
meeskond koosneb inimestest, 
kes on omanud juhtivaid rolle 
kõrge turvatasemega avaliku 
sektori veebilahenduste 
väljatöötamisel ja töökorras 
hoidmisel.

TEENUSTASE
Meie tarkvara on töövalmis 
99.9% ajast. Eelnevate kuude 
statistikat saate näha aadressil 
http://status.parim.co

ANDMETURVALISUS
Kõiki kliendiandmeid hoitakse 
Ühendkuningriigis Amazon 
Web Services kõrgeima 
turvatasemega serverites, 
jagatud 3 erineva serveripargi 
vahel ja milledesse väljaspoolt
päringute tegemine on keelatud.

Klientide kindlustunne ja 
andmeturvalisus ajendab 
igat meie arengusammu.

www.parim.co/try-for-free
PROOVI MEIE TARKVARA TASUTA

STANDARDID JA PLAANID
Juhtumitele reageerimise kava
Meil on formaalne protsess 
turvaolukordadega tegelemiseks
ja kõik meie töötajad on saanud
vastavaalase koolituse.

• Turvajuhtumi tuvastamisel 
teavitatakse sellest 
erakorralist kontaktisikut ja 
tuuakse kokku meeskond 
olukorra lahendamiseks.

• Peale olukorra lahendamist 
kirjutame “post-mortem”
analüüsi

• Analüüs töötatakse läbi 
ja seda jagatakse läbi 
fi rma, viies ellu punkte, 
mis hoiavad ära sarnaste 
olukordade tekke tulevikus.

Tarkvara ehitusprotesside 
automatiseerimine
Meil on toimiv ja igapäevaselt 
kasutatav uuenduste 
väljastamise automaatprotsess,
mis lubab muudatusi väljastada 
nii meie rakendusele kui ka 
alusplatvormile turvaliselt ja 
kiirelt.
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Mobiilne andmeside 

Meie Androidi ja iOS platvormile 
loodud rakendused vajavad 
toimimiseks mobiilset 
andmesidet. 
 
Kogu andmeside rakenduse 
ja keskserverite vahel on 
krüpteeritud 256-bitise võtmega. 

Mõningad kasutuseeldused

NFC tuvastusmärgid 

Pakume võimalust tuvastada 
töötajaid NFC märgistega. 
Funktsionaalsuse kasutamiseks 
vajate NFC-toega nutitelefoni.  

Vanematele iOS seadmetele 
pakume alternatiivina iBeacons 
protokollil põhinevat lahendust.

Säästa aega ja 
raha hallates tervet 
tööjõu elutsüklit ja 
suhtlust töötaja, 
juhi ja kliendi 
vahel ühest 
kohast.

www.parim.co/try-for-free
PROOVI MEIE TARKVARA TASUTA
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Refereeritud Geenius.ee intervjuust “Idufi rma PARiM aitab tööjõu haldamise kontrolli alla saada”

Kolm küsimust meie 
meeskonnale

Mis on teie suur idee?

Idee on pakkuda veebipõhist 
professionaalset tööjõuhalduse 
tarkvara. Eesmärk on asendada 
ressurssi nõudvad desktop-
tööjõuhaldustarkvarad veebipõhisega 
ning sellega teha tarkvara 
kättesaadavaks nii väike- kui 
suurettevõtetele, pakkudes seda 
kuupõhise teenusena.

Visioon on tekitada teenuste 
osutamiseks “PARiM ökosüsteem”.

Keda näete oma konkurentidena?

Meie sihtgrupp on keskmised ja 
suuremad ettevõtted ning ürituste 
korraldajad.

Konkreetses nišis, millele meie 
keskendume, me otseseid konkurente 
hetkel ei näe, kuna tööjõu juhtimise 
valdkond on väga spetsiifi line vastavalt 
tööstusharu sektorile, siis kattuvus 
nimetatud konkurentidega on väike 
ning igal ühel on oma nišš ja sihtgrupp.

Mis on probleem, mille te lahendate?
 
Paljud ettevõtted kasutavad endiselt 
tööaegade planeerimiseks ja 
arvestuseks paberit. Sellega tekitatakse 
hulganisti tööd, kui on vaja kinnitada 
tunnid nii teenuse osutaja, tellija kui ka 
töötaja poolt ning sellest tulenevalt on 
nii palgaarvestus kui ka arvete haldus 
ajamahukas töö.  Ettevõtted ei ole 
endile leidnud kergesti kasutatavat 
ja hinnas jõukohast tarkvara, seda 
probleemi proovime lahendada oma 
süsteemiga.



Turvaline ja tark tööjõuhaldustarkvara  | PARiM

www.parim.co/try-for-free
PROOVI MEIE TARKVARA TASUTA



PEAKONTOR

SALISBURY HOUSE

LONDON WALL 

LONDON

EC2M 5QZ

RAHVUSVAHELINE TUGI (ENG/EST): 

 +44 0203 701 1917

SUPPORT.PARIM.CO

TALLINNA ESINDUS

VALUKOJA 8

ÖPIKU MAJA

TALLINN

11415

TARTU ESINDUS

KASTANI 42

TARTU

51014


