PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT

ProBI

PROBI – UDNYT VIRKSOMHEDENS DATA
TIL AT TRÆFFE BEDRE BESLUTNINGER
ProBI er Mark Informations Business Intelligence-løsning, som gør det muligt at analysere
årsagssammenhænge baseret på de data, der findes i ProMark. Med ProBI kan virksomheden
trække data ud af ProMark og ind i Excel eller et andet værktøj til simpel bearbejdning og
præsentation. Derudover kan ProBI levere datakuber, som kan kobles med virksomhedens
øvrige data og analyseres i virksomhedens eget Business Intelligence-miljø.
ProBI sikrer dermed, at data bliver tilgængelige i forhold til behov og situation og kan anvendes aktivt som beslutningsgrundlag!
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PROBI – UDNYT VIRKSOMHEDENS DATA
TIL AT TRÆFFE BEDRE BESLUTNINGER
ANALYSE AF
PROMARK-DATA

ProBI er Mark Informations Business Intelligence-løsning, som gør det muligt at
analysere årsagssammenhænge baseret på de data, der findes i ProMark.

DATAWAREHOUSE TIL

Med ProBI kan data fra fraværsregistreringer, projektregistreringer, overtidsberegning

PRÆSENTATION I FX EXCEL

med mere leveres over i et datawarehouse. Dermed kan virksomheden analysere
og bearbejde dem i Excel eller et andet værktøj. Virksomheden kan se sine data i
helikopterperspektiv eller dykke ned i detaljerne alt efter behov.

KUBER TIL BUSINESS

Har virksomheden sit eget Business Intelligence-miljø, kan ProBI levere datakuber

INTELLIGENCE-MILJØ

dertil. Det giver mulighed for at sammenstille ProMark-data med virksomhedens
øvrige data og analysere mere dybtgående på tværs af systemer.

SYSTEMLANDSKAB

ETL

SQL-

dataeksport

server

datawarehouse

DATA KUN TILGÆNGELIGE

Adgangen til data er styret af brugerens rettigheder i ProMark. Det betyder, at den

FOR RELEVANTE BRUGERE

enkelte bruger kun kan arbejde med de data, der er relevante for hans/hendes rolle
og funktion.

SUPPLEMENT TIL PROREPORT

ProBI er et avanceret og fleksibelt supplement til de rapporter, som kan laves i ProReport. Det brugervenlige rapporteringsværktøj gør det let at lave rapporter uden
særlig viden inden for Business Intelligence-området. Det er hele ideen.

ANALYSE AF

ProBI gør det altså muligt at analysere årsagssammenhænge og udarbejde rappor-

ÅRSAGSSAMMENHÆNGE

ter, der er tilpasset virksomhedens øjeblikkelige behov for viden og beslutningsgrundlag.
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MANGE DATA, HURTIGT!
ANVENDES TIL ANALYSE AF:

Med ProBI får virksomheden hurtigt et bedre overblik over de mange, værdifulde
data, som findes i ProMark og kan fx analysere:

FRAVÆR

•

Analyse af årsager til fravær, fravær fordelt på medarbejdertyper, hvordan 		
fraværet varierer på tværs af lande, divisioner og afdelinger, information om
disse afdelinger som fx antal medarbejdere, medarbejderkategorier, i hvilke
perioder fraværet har været særligt udtalt og meget mere

OVERTID

•

Analyse af overtid og udgifter på tværs af organisationen

EFFEKTIVITET

•

Dyberegående analyse af effektivitet på ordrer og operationer samt på 		
medarbejdere og arbejdsgange

PROJEKTER

•

Opfølgning på projekter med dimensioner og organisationshierarki

OPRYDNING

•

Endelig kan ProBI også anvendes til at give bedre overblik ved oprydning i 		
diverse profiler i ProMark

OVERBLIK, ØGET INDSIGT OG BEDRE BESLUTNINGER
DETALJERET INDBLIK

Med ProBI får virksomheden visuelt overblik over store datamængder og kan til

I TINGENES TILSTAND

enhver tid selv analysere sine data nærmere. Data og rapporter kan sammenstilles efter behov for at opnå et detaljeret indblik i forretningen.

STØRRE FORSTÅELSE

I forbindelse med analyser af eksempelvis fravær kan virksomheden hurtigere

FOR UDFORDRINGER

danne sig et overblik over omfanget af sine udfordringer, og hvor der muligvis
skal sættes ind: Hvor har vi de mest stabile medarbejdere? Hvorfor er fraværet
højere i denne afdeling? Hvor bør vi lægge produktionen fremadrettet?

KOMBINER PROMARK-DATA MED

Og ved at sammenstille data med andre af virksomhedens data som fx medarbejder-

ØVRIGE DATA FOR ØGET INDSIGT

tilfredshedsundersøgelser, får virksomheden også værdifuldt input til årsagssammenhænge, som måske skal ses i en større sammenhæng af for eksempel
ledelsesmæssig karakter.

PROMARK-DATA SOM AKTIVT
BESLUTNINGSGRUNDLAG

ProBI sikrer kort sagt, at data bliver tilgængelige i forhold til behov og situation –
og dermed kan anvendes aktivt som faktabaseret beslutningsgrundlag.
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ProBI er en del af Business Intelligence-løsningerne i ProMark Workforce Management.
Med ProMark hjælper vi med at styre virksomhedens største, mest værdifulde og strategiske
ressource – arbejdsstyrken. Kontakt os på 4690 0000 for mere information om alle mulighederne
eller se www.mark-info.dk.

TID OG FRAVÆR

JOB OG AKTIVITET

PLANLÆGNING

BUSINESS INTELLIGENCE

BRUGERFLADER

INTEGRATION

Registrering af arbejdstid og fravær samt
afvigelsesårsager valideret mod overenskomster
og aftaler til generering af det rette løngrundlag.

Planlægning og bemanding til effektiv
anvendelse af virksomhedens ressourcer.

Brugertilgang via smartphones, portal og
terminaler til indsamling, forespørgsler og
godkendelser af tid, job- og aktivitetsdata.

Job-, projekt- og procesregistrering forædler
ERP-data til opfølgning på produktionsressourcer
og produktivitet.

Værktøj til analyse af realtids- og historiske data
til måling af produktivitet, fravær og besparelser.

Standardintegration mod løn-, HR- og ERPsystemer medfører besparelser gennem
automatisering af administrative processer.

SERVICES

Hotline, superbrugerservice, private cloud,
application management og hardwareservice,
der letter den daglige drift af ProMark.

MARK INFORMATION
Mark Information er en innovativ softwareleverandør, der tilbyder Workforce Management-løsninger fra kontorer i Danmark,
Sverige, Norge, Storbritannien og Rumænien. Mark Informations Workforce Management-løsning ProMark hjælper kunderne
med at øge produktiviteten og opnå besparelser gennem planlægning af de rette ressourcer til rette tid til den rette opgave og
sikrer at ressourcerne aflønnes korrekt på den mest effektive måde. Mark Information servicerer globale virksomheder og har
mere end 1000 installationer og 300.000 brugere. Læs mere på www.mark-info.dk.
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