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Mark Information køber WinTid af
Dansk Tidskontrol
Vi er glade for at kunne annoncere, at vi med
virkning fra den 3. april 2017 har købt WinTidaktiviteterne af Dansk Tidskontrol A/S.
WinTid er en tidsregistreringsløsning, som også
tilbyder jobregistrering, projektregistrering og
adgangskontrol. Derudover er WinTid Danmark
Kabas forhandler i Danmark. Og da ProMark
igennem et par år har kunnet integreres med Kaba registreringsterminaler, er der derfor god synergi
mellem selskaberne.
Med købet følger også 73 nye kunder. Kunderne er sikret fortsat support og assistance til systemet, da
tre erfarne medarbejdere samtidig overgår til os.
Vi ser frem til samarbejdet både med kunder og nye medarbejdere.
LÆS MERE...

Partnerskab med Aarsleff om
digitalisering af byggepladsen
Entreprenørkoncernen Aarsleff arbejder intensivt
på at effektivisere deres processer. De har derfor
indgået partnerskab med Mark Information med
henblik på at digitalisere indrapporteringen af
ugesedlerne fra byggepladserne, som danner
grundlag for aflønning af medarbejdere og
fakturering af kunder.
LÆS MERE OM PARTNERSKABET...

http://www.anpdm.com/newsletter/4184970/414B59467148445E4A71[19-10-2017 10:22:29]

Mark Information køber WinTid | Partnerskab med Aarsleff | International Workforce Management-løsning giver øget engagement

International Workforce
Management-løsning øger
engagementet og styrker
opfølgningen
Sammenlignelig ledelsesindsigt på tværs af
grænser, strømlinet lønadministration og ITmæssige stordriftsfordele er nogle af de mere
åbenlyse fordele ved en international
dimensioneret Workforce Management-løsning.
Rundspørge blandt erfarne brugere af ProMark og Workforce Management-ekspert viser nu nye
aspekter af fordelene i form af styrket opfølgning, højere medarbejderengagement og øget
medarbejdermobilitet.
”Et ensartet sammenligningsgrundlag giver bedre muligheder for at udvikle opfølgningsprocesser”,
vurderer Ulla Amtoft, der er HR-manager hos nordiske Coor Service Management.
Læs flere personlige og interessante betragtninger fra koncerner, der har erfaring med en fælles,
international Workforce Management-løsning.
LÆS HELE ARTIKLEN...

Er outsourcing noget for jer?
Vi har fornylig lanceret en række services, der gør
hverdagen med ProMark lettere for vores kunder
og frigør tid til andre værdiskabende aktiviteter.
Hvis du ikke nåede at læse om de forskellige
muligheder i det sidste nyhedsbrev, kan du finde
meget mere information om dem på vores
hjemmeside.
Og vil I vide mere om, hvordan vores nye services kan lette den daglige drift hos jer, er vi altid klar til at
mødes om netop jeres behov.
LÆS MERE HER...
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