Kommunikation er nødvendig for forandring

Historier, analyser og nyeste viden inden for Workforce Management
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Kommunikation er nødvendig for
forandring
Involverende ledelseskommunikation på alle
platforme er afgørende for en succesfuld
implementering af nyt tidsregistreringssystem,
ikke mindst i en større organisation.
Her får du indblik i SDC’s erfaringer med
udrulning af nyt tidsregistreringssystem med
udgangspunkt i en ny overenskomst.
Læs historien og bliv selv inspireret af HR-direktør Tine Skov Madsens erfaringer med
udrulningsprocessen hos SDC.
LÆS HELE ARTIKLEN OM SDC...

Dansk Metal: Godt arbejdsmiljø
... og let tilgængelige fraværsregistreringer i portal
- det faciliterer ProMark hos Dansk Metal.
Tidligere er man gået glip af sygedagpengerefusioner ved langvarig sygdom, og der var
udfordringer med at få overblik over restferie,
flextidsaftaler og udbetaling af korrekt løn.
ProMark har sørget for at der modtages korrekt refusion ved langvarig sygdom. Men det er ikke den
eneste forbedring: ProPortals webbaserede brugerflade giver overblik og har skabt en nemmere
administration.
Læs mere om hvordan Workforce Management er med til at skabe en god arbejdsplads med godt
arbejdsmiljø og trivsel blandt medarbejderne.
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LÆS KUNDECASE OM DANSK METAL...

Workforce Management: fortsat
global og nordisk vækst
En ny rapport fra IHS forudser at det globale
marked for Workforce Management-løsninger
vokser frem til 2019.
Væksten drives af SaaS (Software as a Service)
og større indtrængning blandt mindre og
mellemstore virksomheder.
IHS mener, at væksten på de nordiske markeder vil være drevet af opgradering og udskiftninger af
eksisterende løsninger til moderne teknologiførende løsninger.
Med en markedsandel på 21,4% i Norden er Mark Information branchens største, og har igen forøget
forspringet til konkurrenterne.
LÆS MERE OM IHS-RAPPORTENS HOVEDKONKLUSIONER HER…

DHL Stafetten 2015
Mark Information deltog igen i år i det festlige
og farverige DHL Stafetten 2015 i København.

Kundeønsker påvirker
ProMark

Der blev afviklet for 35. gang og er gennem
årene blevet et stort tilløbsstykke og en fast
tradition for mange virksomheder, herunder
også en stribe af Mark Informations kunder.

Ofte er det de små ting, der gør forskellen! I
den seneste ProMark-version har vi opfyldt en
række kundeønsker fra erfa-grupperne.
Mulighederne ved planlægning af rapporter er
mere avancerede, og vi foreslår hvordan
klientstabiliteten kan forbedres.

Ses vi til DHL Stafetten i 2016?

Desuden kan godkendelse af projekter nu
foretages af flere personer.
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Læs detaljerne om den seneste ProMarkversion på vores kundenet.
LÆS FLERE NYHEDER FRA MARK...
LOG IND PÅ KUNDENETTET…
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