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SEND TIL
KOLLEGA

Se webversion her.

PROMARK
PRODUKTINFORMATION

KONTAKT OS

Gode oplevelser baner vej for
mobil tidsregistrering
Den digitale transformation er i fuld gang i større
virksomheder – også inden for Workforce
Management. Her vinder tidsregistrering og
planlægning via mobile enheder frem.
Vi har talt med otte ledere og HR-administratorer
fra bl.a. Orkla Confectionery, Schneider Electric,
SDC, Sydbank og Kverneland, der alle har bred
erfaring med Workforce Management-processer om bl.a. fordele og ulemper ved mobil tidsregistrering,
automatiserede processer, og hvordan man får medarbejderne med på vognen.
Læs mere om de otte personers tanker omkring den gode brugeroplevelse, og hvorfor du ikke skal
bekymre dig om sikkerheden.
GÅ TIL ARTIKLEN…

Lancering af ny hjemmeside
Vi er glade for og stolte af at kunne præsentere
vores nye hjemmeside, som gik i luften i sidste
uge.
Det nye site har først og fremmest fået et helt nyt
og mere moderne visuelt udtryk. Desuden er det
nye design responsivt, så websitet tilpasser sig til
din skærm – uanset hvilken enhed du anvender.
Det giver en langt bedre brugeroplevelse.
Vi har også rykket en lille smule om på indholdet, så det forhåbentligt bliver enklere og mere
overskueligt at finde information om, hvem vi er, hvad vi tilbyder og hvem vi hjælper – og at komme i
kontakt med os.
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Og så er det hele overført til en ny, teknisk platform, der gør det nemmere for os at opdatere sitet med
nyheder, artikler om Workforce Management, produktnyheder og meget mere – nu og fremover.
Vi håber, du vil gå på opdagelse på sitet, og at du kan lide, hvad du ser!
BESØG VORES NYE HJEMMESIDE…

ProBI-webinar med succes
Vores ProBI-webinar den 26. august blev lidt af et
tilløbsstykke. 41 kunder havde tilmeldt sig vores
30-minutters introduktion til, hvordan
virksomheder kan få bedre overblik over deres
værdifulde ProMark-data ved hjælp af vores
Business Intelligence-løsning.
Deltagernes tilbagemeldinger viser, at korte
webinarer er en god måde at tilegne sig ny viden
på, så det er noget, vi vil gøre mere ud af fremover.
Ønsker du at høre mere om ProBI, er du velkommen til at kontakte Jens Estrup på mail eller telefon
5338 9448.
LÆS MERE OM PROBI...
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