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Ny persondataforordning fra 2018
Flere og flere af vores kunder er i gang med at
forberede sig til den nye persondataforordning,
der træder i kraft i maj 2018. Det giver anledning
til en række spørgsmål i relation til
datahåndteringen i ProMark.
Mark Information har derfor indgået aftale med
rådgivningsfirmaet PwC om at undersøge, om
ProMark (og WinTid) har den nødvendige funktionalitet til at sikre et fornuftigt kontrolmiljø i relation til at
efterleve de nye, skærpede krav.
Vi vender tilbage med mere information, når vi kender PwC’s anbefalinger.
SE DATATILSYNETS 12 SPØRGSMÅL VEDR. FORORDNINGEN...

Ny markedsguide fra Gartner
Den anerkendte analysevirksomhed Gartner
udgav i juli en opdateret version af deres Market
Guide for Workforce Management
Applications. Mark Information og ProMark er
omtalt i guiden igen i år.
"Vi er naturligvis glade for igen at være blandt de
Workforce Management-leverandører, som
Gartner nævner i deres rapport”, siger Torkel Olrik, CEO i Mark Information.
At anskaffe, udvide eller udskifte Workforce Management-løsning er typisk ikke en nem beslutning for
ledelsen i større virksomheder. Guiden kan derfor være en god hjælp til virksomheder, der skal
navigere i landskabet af Workforce Management-løsninger.
”Mange virksomheder står i et dilemma omkring at skulle vælge en Workforce Management-løsning”,
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siger Torkel Olrik. ”Vi oplever derfor i stigende grad, at virksomheder anvender Gartners rapporter som
led i deres evaluerings- og beslutningsproces”.
LÆS MERE OM GUIDEN...

Seneste version af ProMark
I starten af sommeren frigav vi version 4.34, som
byder på nye muligheder:
• ProTime: Overførsel af løndata kan nu også
inkludere medarbejderens stamgruppe og aktuel
gruppe (bonusgruppe)
• ProAbs: Styrket selvbetjening til indberetning af
fravær
• ProRoster: Kraftig performanceforbedring i
bemandingsplanlægningen
LÆS MERE PÅ KUNDEPORTALEN...

Årets brugerkonference

DHL Stafetten 2017

Invitationen til årets brugerkonference kommer
snart. Vi er i gang med at sammensætte et
spændende program, som bliver en blanding
af funktionalitet og nyheder, kundeerfaringer
og inspirerende indlæg.

I denne uge er der traditionen tro DHL Stafet i
Fælledparken i København.

Datoen er den 2. november. Vi glæder os til
at se dig!

I år deltager vi torsdag den 31. august og er
repræsenteret med hele 5 hold – 2 løbehold
og 3 gåhold. Vi er i blok 37, så kom endelig
forbi vores telt og sig hej, hvis du og din
virksomhed også deltager.

VI OPDATERER LØBENDE INFORMATION HER...

LÆS MERE OM DHL-STAFETTEN...

ProMark erfagrupper
Vi har netop startet en ny og lidt anderledes
erfagruppe op for ProMark-brugere inden for
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bank, forsikring og finans. Den nye gruppe er ikke
opdelt geografisk, men baseret på branche. Vi
håber, at det giver god synergi i gruppen.
Der er godt gang i alle grupperne, som alle
mødes inden for de næste måneder:
• Fyn/Sydjylland: 12. september 2017
• Midtjylland: 14. september 2017
• Sjælland: 24. oktober 2017
• Finans (bank og forsikring): Opstartsmøde 19. september 2017
Har du også lyst til at deltage i en af grupperne, skal du være meget velkommen.
TILMELD DIG HER...
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