KONGAMEK
BEMANDINGSPLANLÆGNING I PROROSTER GIVER OVERBLIK OG FRIGØR TID
Konga Mekaniska Verkstad AB (Kongamek) er en koncern bestående af
flere virksomheder og produktionsenheder, som primært opererer på det
europæiske marked. De har en fremtrædende position som producent og
leverandør af løsninger til materialehåndtering.
Kongameks faste udvalg af mere end 1000 produkter omfatter diverse
rulleborde, rullebure, pallerammer, trådkurve, trillebøre, sækkevogne og
lagervogne. Desuden tilbyder de også speciallavede løsninger.

www.kongamek.se
CITATER – KONGA MEKANISKA

OM MARK INFORMATION

”Det gør det langt nemmere, at vi kan flytte planlægningen ned til de
respektive personaleansvarlige og dermed ikke er afhængige af administratorer. Godt værktøj til mindre ændringer og ad-hoc tilpasninger.”
CHRISTIAN MALM, ØKONOMICHEF, KONGAMEK

”Håndteringen i systemet er meget fleksibel og enkel. Her tænker jeg især
på, når man med kort varsel har brug for at bytte rundt på medarbejderne.”
MARCUS MEURLING, PRODUKTIONSCHEF, KONGAMEK

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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KONGAMEK
BEMANDINGSPLANLÆGNING I PROROSTER GIVER OVERBLIK OG SPARER TID
UDFORDRINGEN

Økonomichefen som administrator er en flaskehals og
sidder ikke med personaleansvaret
Information om hurtige og
midlertidige plan-ændringer og
fravær kommer ofte for sent
Indstempling på forkert skift/
vagt giver mere administration
PROJEKTOMFANG OG SUCCESKRITERIER

Enkelt at lære, kræver kun
meget lidt uddannelse
Hurtig replanlægning – nær
informationskilden
Godt visuelt overblik over
medarbejderne

METODER

Med ProRoster som værktøj til
bemanding og planlægning af
medarbejderne, kan produktionschefen og -planlæggere få enkelt
overblik og fleksibel håndtering af
deres medarbejdere. Primært i
forhold til fravær og ændringer i
arbejdsplaner
UDBYTTE

De personaleansvarlige kan
enkelt håndtere ændringer i
arbejdsplaner
Frigør tid i økonomi- og
administrationsfunktioner
Godt og brugervenligt overblik
over egne medarbejdere for
planlæggere og produktionschef
Enkelt at bytte skift/vagter

Medarbejderoversigt i ProRoster
PRIMÆRE RESULTATER

 Enkelt og overskueligt overblik
over medarbejderne
 Praktisk og smidig håndtering
af fravær og ændringer i
vagtplaner
 Hurtig og fleksibel planlægning
og replanlægning
 Sparer tid i økonomi og
administration
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