EXCLUSIVE COLLECTION
OM EXCLUSIVE COLLECTION

Exclusive Collection blev grundlagt for mere end 30 år siden og er nu en samling af luksus
herregårdshoteller i det sydlige England.
Deres brand har udviklet sig og ekspanderet gennem årene og dækker nu også Exclusive
Golf, enestående golfklubber i Sussex og Wiltshire, samt trænings- og eventsteder.
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Seneste udvidelse er EHM - Exclusive Hotel Management, som er en dedikeret
kontraktstyrings- og konsulentafdeling, specialiseret i Englands luksushotelmarked.

www.exclusive.co.uk
www.xxx.dk
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OM MARK INFORMATION

”Identifikation med biometri udelukker enhver mulighed for at stemple for
kolleger, hvilket er afgørende for en virksomhed med 600+ medarbejdere på
så stort et antal lokationer”
CARMEN HILL

”ProMark har strømlinet vores tidsregistrering og har medvirket til en mere
effektiv lønbehandlingsproces”

Mark Information er en innovativ softwareleverandør der
tilbyder Workforce Management-løsningen 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.

JULIAN TOMLIN

KUNDECASE

WWW.MARK-INFO.COM

IDENTIFIKATION AF MEDARBEJDERNE VIA BIOMETRI
SKABER TILLID
UDFORDRINGEN

MODULER

 At indsamle medarbejdernes arbejdstid
korrekt

ProTerminal med biometri-identifikation af
medarbejderne

 At skabe et enkelt overblik for lederne

ProTime

 At sikre entydig identifikation af
medarbejderne

ProReport

 At forenkle tidsregistreringsprocesserne for
medarbejdere og HR & Løn
PROJEKTOMFANG OG SUCCESKRITERIER

 Konfiguration af lønbehandlling
 Opsætning af terminaler med biometriidentifikation på 4 lokationer
 Portalopsætning med ledelsesoverblik
 Integration til lønsystem

ProHost
ProPortal

UDBYTTE

 Medarbejdere identificeres uden mulighed
for snyd
 Korreck indsamling af arbejdstid
 Lean tidsregistreringsprocesser der skaber
tid til mere værdiskabende aktiviteter
 Korrekt aflønning via integration til
lønsystemet

PRIMÆRE RESULTATER

 Ved identifikation med biometri fjernes
risikoen for stempling via kolleger og
samtidig undgås problemer med
mistede id-kort
 De administrative omkostninger er
reduceret
 Ledere har fået fuldt overblik over
medarbejderfravær og tilgængelighed
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