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Vil du vide, hvordan det går med
virksomheden? Spørg HR!
HR bidrager med værdifuld indsigt til ledelsen.
Det fremgår af personlige interviews med HRpersoner i seks forskellige virksomheder. Indsigt i
sygefravær, lønudvikling og personaleomsætning
topper listen med mest udbredte
rapporteringstyper.
Se oversigten over de mest udbredte
rapporteringstyper fra HR, der gør en forskel for ledelsen og læs mere om de medvirkendes personlige
erfaringer med ledelsesrapportering.
SE OVERSIGT OG LÆS MERE...

Mark Information blandt Danmarks
dygtigste ejerledede virksomheder
Det seneste nummer af CXO magasinet, som
distribueres sammen med Berlingske, indeholder
en oversigt over Danmarks ca. 120 dygtigste
ejerledere fordelt på branche og region. Vi er
stolte over, at Mark Information Danmark er med
på listen i år!
Analysen er gennemført af PwC i samarbejde
med Nykredit, Dansk Erhverv og Finans. Resultatet er baseret på en analyse af 6.000 ejerledede
virksomheders offentlige regnskabstal.
SE INTERVIEWS MED ÅRETS EJERLEDER, FINALISTERNE OG REGIONSVINDERNE...

Feedback gør os bedre!
http://www.anpdm.com/newsletter/3512855/414B59467148445E4A71[19-10-2017 10:37:15]
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Kundetilfredshed og loyalitet er vigtige
fokusområder for os. Derfor tager vi løbende
temperaturen på, hvordan vores kunder oplever
samarbejdet med Mark Information, så vi kan
forbedre vores service og ydelser – og dermed
blive en endnu bedre samarbejdspartner.
Øget gennemsigtighed og selvbetjening
En del kunder har udtrykt ønske om større
gennemsigtighed i samarbejdet med Mark Information. Derfor arbejder vi lige nu på at kunne give alle
kunder adgang til at oprette og se status på igangværende sager på vores kundenet. Vi forventer at
kunne lancere det nye, forbedrede kundenet inden sommerferien.
Derudover har vi planer om at tilbyde selvbetjening inden for andre relevante områder senere hen.
KONTAKT OS HVIS DU VIL VIDE MERE OM OS OG VORES PRODUKTER...
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