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OM DOGGY AB

Doggy AB er den største producent af hunde- og kattemad i Sverige med mere
end et århundredes erfaring inden for produktion af dyrefoder. Selskabet
opererer på det internationale marked fx Tyskland. Øvrige markeder uden for
Sverige og de øvrige nordiske lande er Tyskland, Rusland, Polen og Holland.
Doggy AB markedsfører produkter under eget varemærke og private
varemærker i flere lande.
Hovedkontoret ligger i Vårgårda, som også er produktionsenhed. Fabrikken er
en af de mest moderne i Europa.
ProMark-løsningen omfatter 95 medarbejdere ved Doggys hovedkontor og to
fabrikker.
CITATER –DOGGY

www.doggy.se
OM MARK INFORMATION

 ”Der plejer jo at kunne blive lidt uro, når man ændrer på ting, som
berører ens løn, og vi havde nok regnet med en del spørgsmål, men
medarbejderne har taget systemet mere eller mindre automatisk til sig
og har knap nok behøvet nogen hjælp. Alt er gået rigtig godt – faktisk
over forventning”
MARGARETA LARSSON, HR-CHEF, DOGGY

Mark Information er en innovativ softwareleverandør der tilbyder Workforce Managementløsningen ProMark fra kontorer i Danmark,
Sverige, Norge, Storbritannien og Rumænien.
ProMark hjælper kunderne med at øge produktiviteten og opnå besparelser gennem planlægning
af de rette ressourcer til rette tid til den rette
opgave og sikrer at ressourcerne aflønnes korrekt
på den mest effektive måde.
Vi servicerer globale virksomheder og har mere
end 1000 installationer og 300.000 brugere.
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DOGGY AB VALGTE PROMARK SOM EN OMKOSTNINGSEFFEKTIV
ERSTATNING FOR DET GAMLE TIDSREGISTRERINGSSYSTEM
UDFORDRINGEN

Omstændeligt at køre løn med
en stor mængde manuelt
arbejde
Omfattende tidsforbrug i alle
led
Manglende understøttelse og
udvikling af det eksisterende
system
PROJEKTOMFANG OG SUCCESKRITERIER

En fælles løsning for hele
koncernen
Gennemsigtighed i processen
Et enkelt og stabilt system
Pålidelig support
Løsningen omfatter 95
medarbejdere

METODER

Implementering af ProTime til
tidsregistrering
Opsætning af ProTerminal i tre
enheder til tidsrapportering
Implementering af ProReport II
til opfølgning og styring
Implementering af ProManagement til bemandingsplanlægning
UDBYTTE

Medarbejderne kan nu selv se
deres saldi i realtid og har
derved bedre kontrol over
egen arbejdtid og kan blandt
andet planlægge ferie på
egen hånd.

SOME PICTURE/ILLUSTRATION FROM
PROJECT

PRIMÆRE RESULTATER

 Ti timer per lønkørsel er blevet
frigjort alene på lønkontoret
 Effektivisering og forenkling af
arbejdsledernes og chefernes
administration i forhold til
tidsrapportering
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