Mark Information ønsker rigtig glædelig jul

Historier, analyser og nyeste viden inden for Workforce Management
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Det er blevet juletid, og vi vil gerne takke for al kontakt og interessant dialog i årets løb. Vi ser
frem til endnu et spændende år i 2017 – og kan allerede nu love, at det vil byde på endnu flere
nye muligheder.

2016 har været et travlt år for de fleste – og også for os i Mark Information. Nogle hovedpunkter
fra året er:

• 10 nye versioner af ProMark med mere ny funktionalitet end nogensinde før samt en
moderniseret ProMark-platform
• En række nye kunder er budt velkommen: APC Overnight, CEVA Logistics, GF Forsikring,
Grafisk Maskinfabrik, Hand 2 Mouth, JN Data, Konga Mekaniska, Lantmännen Lantbruk,
Nykredit, SPX, Sydtrafik, VikingGenetics, Vital Petfood Group – og flere er på vej
• Ny hjemmeside og kundeportal med mulighed for selvbetjening
• Konferencer i de skandinaviske lande og en række velbesøgte webinarer om funktionalitet i
ProMark
• Udbygget serien af artikler om Workforce Management
• Flere vigtige anerkendelser: Vi er med blandt de 20 mest lovende leverandører af teknologi til
fødevareindustrien og blandt de dygtigste ejerledede virksomheder i Danmark. Derudover er vi
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en af de 18 leverandører, som Gartner har udvalgt til deres "Market Guide for Workforce
Management Applications".

Der er med andre ord sket rigtig meget i relation til ProMark – og rejsen fortsætter! Men for nu vil
vi lade julefreden sænke sig og ønske dig og din familie en rigtig glædelig jul og et godt nytår
med håbet om et fremgangsrigt 2017!

Med venlig hilsen
Michael Dupont Fischer
LÆS MERE OM HVAD 2016 HAR BUDT PÅ...

Mest læste artikler i 2016
• "Hvis du ikke ved, hvor du skal hen, er det lige
meget, hvilken vej du vælger"
• Vil du vide, hvordan det går med virksomheden?
Spørg HR!
• Hvad har HR til fælles med Chandler Bing fra
TV-serien ”Venner”?
• Førstehjælp til evaluering af Workforce Management-løsning
• Gode oplevelser baner vej for mobil tidsregistrering
LÆS FLERE ARTIKLER...
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