PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT

ProForecast

OPTIMER PLANLÆGNINGEN UD FRA BUDGET
OG FORVENTET BEMANDING
Planlægning af de rette medarbejdere til det rigtige job på det rigtige tidspunkt handler
altid om at tage hensyn til en række forskellige elementer for at sikre den bedste anvendelse af virksomhedens ressourcer. Med ProForecast får planlæggeren værdifulde data til
at understøtte beslutninger gennem visning af lønbudgetter og -omkostninger samt det
forventede bemandingsbehov.
Modulet giver mulighed for at oprette og redigere lønbudgetter for din virksomhed og
enkelt visualisere den budgetmæssige betydning ved en given plan samt simulering af
alternativer, før planen publiceres. Det gør det tydeligt for planlæggeren, om planen er på
linje med lønbudgettet.
På samme måde kan I definere behovet for arbejdskraft time for time i løbet af dagen.
Ved at sammenligne med det antal medarbejdere, der er til rådighed, kan I afgøre, om
virksomheden er over- eller underbemandet og planlægge arbejdsstyrken derefter.
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GØR BUDGETTER OG FORVENTET BEMANDING TIL EN DEL AF PLANLÆGNINGSPROCESSEN
TAL, SOM HJÆLPER

Uanset om virksomheden anvender ProRoster eller ProSchedule til medarbejder-

DIG MED AT SKABE

planlægning, er der mange elementer at tage højde for, når I skal sikre, at de

DEN OPTIMALE PLAN

rette ressourcer er tilgængelige, når der er brug for dem – og samtidig sikre, at
planen er på linje med virksomhedens budgetter.
ProForecast gør processen mindre kompleks og tidskrævende ved at visualisere bemandingsbehov og/eller budgetter i planlægningsvisningen.

DEFINER JERES BEMANDINGSBEHOV
DEFINER KONKRETE

Som grundlag for jeres bemandingsbehov indikerer I, hvor mange medarbejdere I

BEMANDINGSBEHOV

har brug for hver time på dagen for en bestemt afdeling eller gruppe af medarbejdere. Det hjælper jer med at sikre optimal anvendelse af ressourcer, og at det
nødvendige antal medarbejdere til enhver tid er til stede for at holde det ønskede
serviceniveau.
I kan importere bemandingsbehovene eller lave jeres egne skabeloner, som nemt
kan justeres eller gentages for en længere periode.
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FAKTISK OG FORVENTET
BEMANDING

BEMANDINGSBEHOV
IMØDEKOMMES

Når jeres bemandingsbehov er defineret, kan de visualiseres som grafer i jeres
planlægningsværktøj, der viser både faktisk og forventet bemanding:

Det gør det nemt for jer at afgøre, om I er over- eller underbemandet, så I kan
planlægge arbejdsstyrken derefter.

OPSÆTNING AF PLANLÆGNINGSBUDGET
ENKELT OG FLEKSIBELT

Budgettet bygges op i forhold til virksomhedens hierarki, så når I definerer jeres

VEDLIGEHOLD AF BUDGETTAL

budget, starter I fra bunden – med den mindste enhed, I ønsker at planlægge
for. ProMark vil summere op for hver enkelt enhed og dermed afspejle det samlede lønbudget, hvilket gør det muligt at lave roll-up analyser i forhold til jeres
organisatoriske struktur på de forskellige ledelsesniveauer.
I kan enten indtaste tal i beløb (lønomkostningen) eller i timer og oprette et
budgethierarki ud fra virksomhedens struktur baseret på:
•

Afdeling

•

Gruppe

•

Godkendelsesgruppe
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Budgetstrukturen vil blive vist som en træstruktur-oversigt over virksomheden:

INDTAST ELLER

I kan nu ud fra hierarkiet indtaste og vedligeholde budgettallene på en enkel og

IMPORTER BUDGETTAL

fleksibel måde. Budgettallene kan også importeres til modulet. Tallene kan automatisk gentages for en bestemt periode, og I kan foretage specifikke ændringer
på bestemte dage – justeret enten som en fast værdi eller som en procentdel
– for at håndtere udsving, som ikke var forventet, da budgettet blev lagt.
Når budgettet er fastlagt, kan det anvendes i selve planlægningsprocessen.

GRÆNSEVÆRDIER TIL AT

I kan for hver plan udvælge, hvilke tal der skal inkluderes og grænseværdier, der

ADVARE, HVIS PLANEN IKKE ER

synliggør for planlæggeren, hvor planen er sammenlignet med planlægnings-

PÅ LINJE MED BUDGETTET

tallene/budgettet – enten i tal eller som en graf.

Det understøtter bedre planlægning og opfølgning på budget i forhold til plan og
faktiske tal og giver dermed planlæggeren mulighed for at simulere alternativer,
inden planen publiceres.

GODKENDELSESPROCES
GODKENDELSE AF

Er der behov for det, kan I definere en godkendelsesproces for et planlægnings-

EFTERFØLGENDE ÆNDRINGER

budget. Det sikrer, at selv ændringer, der laves efterfølgende, skal godkendes

TIL LØNBUDGETTET

af en defineret godkender, hvis der er foretaget en ændring som fx en forhøjelse af lønbudgettet på bestemte dage.
Planlæggeren vil kunne se, hvem der har godkendt eller afvist budgetjusteringen samt en begrundelse for en eventuel afvisning.
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BUDGETOVERSIGT FOR LEDELSEN
DRILL-DOWN-MULIGHEDER

For at understøtte bedre opfølgning, kan topledelsen – og andre ledere med

I BUDGETVISNINGER

brugerrettigheder – få adgang til overordnede økonomiske oversigter. Oversigterne gør det muligt for ledelsen at ’dykke ned’ i forskellige grupper eller
afdelinger i forhold til den hierarkiske struktur i virksomheden.
Det giver lederne en grafisk sammenligning af budget i forhold til den planlagte
anvendelse af medarbejdere i forhold til de faktiske medarbejderregistreringer.

SKRÆDDERSY DINE
EGNE OVERSIGTER

I kan blandt andet oprette oversigter over:
•

Realiserede lønomkostninger i forhold til budgetterede lønomkostninger

•

Lønprocent i forhold til budget og realiseret omsætning

•

Prognoser: Simulering af fremtidige omkostninger i forhold til lønbudgettet
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BEDRE OVERBLIK OG ØGET PLANLÆGNINGSEFFEKTIVITET
BEDRE OVERBLIK OG

Ved at anvende ProForecast i planlægningsprocessen får planlæggeren endnu

FORUDSÆTNINGER FOR

bedre støtte ved at tilføje lønbudgetter og forventet bemandingsbehov til plan-

MEDARBEJDERPLANLÆGNING

lægningsoversigten – både i ProSchedule og ProRoster.
Det gør planlægningsprocessen enklere og mere præcis til stor fordel for virksomheden, blandt andet ved at:
•

Sikre nok medarbejdere til at færdiggøre alle ordrer eller betjene alle kunder

•

Give overblik over de variable personaleomkostninger så I nemt kan tilpasse
dem til jeres lønbudgetter – og dermed spare penge

•

Give mulighed for at planlægge i god tid i forhold til sæsonudsving, så I kan
tage højde for afholdelse af ferie eller indkalde mere personale efter behov

MEDARBEJDERPLANLÆGNING I PROROSTER
OG PROSCHEDULE
Kapacitetsplanlægning og budgetdata fra ProForecast kan
anvendes i begge planlægningsmoduler:
•

ProRoster – bemandingsplanlægning baseret på turnus/
rul og medarbejdernes arbejdstider. Se separat produktblad

•

ProSchedule – vagtplanlægning ud fra behovet for arbejdskraft og evt. (kvalifikationer), hvorefter vagterne tildeles
relevante medarbejdere. ProSchedule giver også medarbejderne mulighed for selvbetjening. Se separat produktblad

Modulerne kan anvendes i kombination, da alle data er gemt
centralt i ProMark.

MARK INFORMATION · PRODUKTBLAD

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT
ProForecast er en del af Planlægning 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.

TIDSREGISTRERING

FRAVÆR

Præcis registrering af arbejdstid og fravær valideret
mod aftaler og overenskomster skaber det rette
løngrundlag

Avanceret håndtering af optjening, afholdelse og
overførsel af ferie. Sygdomshåndtering med fordeling
på de rette konti og workflows til opfølgning, refusion
og overblik

JOB & AKTIVITET

PLANLÆGNING

Registrering af medarbejdernes aktiviteter (job, projekt
eller proces) forædler ERP-data til opfølgning på
leverancer og omkostninger

Vagt- og bemandingsplanlægning til effektiv anvendelse
af virksomhedens ressourcer – også ved afvigelser

BRUGERFLADER

INTEGRATIONER

Webportal, mobilapp og terminaler til registrering,
overblik og godkendelser

ANALYSE

Rapporter og Business Intelligence til analyse af data
fra alle dele af ProMark for fakta-baserede beslutninger
og øget effektivitet

Moderne, sikre API-baserede integrationer til løn,
HR og ERP sørger for udveksling af vigtige data og
brugeroplevelser

DRIFTSPLATFORME

Standard public cloud, private cloud eller on-premise
efter kundens ønske

2021-09

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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