PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT

ProMark til SAP

PROMARK INTEGRATION TIL SAP
ProMark er en specialiseret Workforce Management-løsning (WFM) med funktionalitet,
som supplerer større Human Capital Management (HCM) og Enterprise Resource
Planning (ERP) suiter. Derfor er integration et vigtigt element i vores løsning.
For at understøtte vores kunder i deres moderniseringsrejse mod de nye SAP cloudløsninger udvikles ProMark til at indgå som en naturlig del af disse løsninger. ProMark
har dokumenteret integration med SAP HCM, SAP SuccessFactors og SAP ERP og
kan dermed levere en fuldstændig optimeret forretningsløsning.
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FORØG VÆRDIEN AF DIN SAP-LØSNING
UDVEKSLING AF

ProMark er en specialiseret Workforce Management-løsning. Ved at udveksle

VÆRDIFULDE DATA

forskellige data, der er opsamlet i andre systemer som HR, løn og ERP via
standardintegrationer, bliver værdifulde data tilgængelige, når der er brug for
dem – uanset den tekniske platform.

DOKUMENTERET INTEGRATION

ProMark har dokumenteret integration med:
•

SAP HCM (certificeret)

•

SAP SuccessFactors

•

SAP ERP

DEL AF ET OPTIMERET

Virksomheden kan vælge en eller flere af

PROCESWORKFLOW

integrationerne efter behov. På den måde
kan ProMark blive en del af et fuldstændigt
optimeret procesworkflow, uanset om løsningen er via cloud eller on-premise.

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT SOFTWARE
VIDEN FRA KOMPLEKSE
ARBEJDSMARKEDSAFTALER
AVANCERET WFMFUNKTIONALITET, SOM

ProMark bygger på 35 års indgående Workforce Management-viden fra nogle af
de mest komplekse arbejdsmarkedsaftaler i Europa.
Med ProMark får virksomheder avanceret Workforce Management funktionalitet, som supplerer deres SAP-suite:

SUPPLERER SAP-SUITEN
•

Opsamling af validerede tids- og fremmødedata med kundespecifik opsætning i forhold til overenskomster og lokalaftaler, inklusiv fleksibel håndtering
af afvigelser. Dette danner det komplette løngrundlag for alle typer medarbejdere (både timelønnede og funktionærer)

•

Avanceret fraværshåndtering

•

Kombineret fremmøderegistrering og projekt-/aktivitetsregistrering via mobil
app, web og tablet – herunder offline-funktionalitet

•

Bemandings- og vagtplanlægning med replanlægning på et detaljeret niveau,
inklusive teambaserede planlægningsprocesser

•

Standard brugerflader for medarbejdere og ledere med automatiske notifikationer for rettidige godkendelser og validering af data i forhold til virksomhedens regler
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DOKUMENTERET INTEGRATION MED SAP-LØSNINGER
INTEGRATION VIA PROHOST

Via vores integrationsmodul, ProHost, kan opdaterede og værdifulde data
udveksles sømløst mellem ProMark og SAP-applikationer:

KORREKTE LØN- OG FRAVÆRSDATA
KORREKTE LØN- OG FRAVÆRS-

ProMark gør det muligt for virksomheder at digitalisere

RELATEREDE DATA – I REALTID

alle overenskomster og lokale arbejdstidsaftaler og tilbyder validering og rapportering af afvigelser. Dermed
komplementerer ProMark SAP HCM og SAP SuccessFactors ved at indsamle og distribuere præcise løn- og
fraværsrelaterede data – i realtid.

STANDARDINTEGRATION

Integrationen mellem SAP HCM og ProMark bygger på standard IDocs fra SAP.

TIL SAP HCM VIA

Via dette interface modtager ProMark blandt andet medarbejder stamdata, konto-

PROHOST OG IDOCS

balancer og information om omkostningscenter fra SAP HCM og sender tids- og
fraværsregistreringer tilbage – uden behov for kundespecifik programmering.

STANDARDINTEGRATION TIL SAP

Integrationen til SAP SuccessFactors sker via vores ProHost-modul og integration

SUCCESSFACTORS VIA PROHOST,

af brugerflader via paneler og web widgets (ProMark REST APIs). En ny OData

PANELER OG WEB WIDGETS

driver i ProHost muliggør fleksibel mapning mellem de 2 systemer. Autorisation
er enten formbaseret eller OAuth2-godkendelse.
Panelerne kan indeholde data fra ProMark og SAP på samme tid. Og de kan
også åbne ProMarks webportal for mere avanceret funktionalitet som fx mødeoversigt, kontobalancer, fraværskalender, projektdata, godkendelser mv.
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TYPER AF DATA,
DER UDVEKSLES

DATA FRA PROMARK

DATA FRA SAP HCM/
SUCCESSFACTORS

•

Tidsregistreringer (timer)

•

Medarbejder stamdata

•

Fraværsregistreringer

•

Kontobalancer

•

Valideret løngrundlag på alle lønarter

•

Omkostningscenter

•

Interne ordrer

FÆRRE MANUELLE RUTINER

Det reducerer de manuelle rutiner i lønberegningen og fejl i forbindelse med over-

OG FEJL, COMPLIANCE

førsel af data, øger effektiviteten og sikrer overholdelse af lovgivning og lokale

OG ØGET EFFEKTIVITET

aftaler.

FORLÆNG SAP TIL PRODUKTIONSGULVET
JOBREGISTRERING PÅ ET

ProMark opererer på et mere detaljeret niveau end SAP.

DETALJERET NIVEAU

Hvor SAP planlægger tilgængeligheden af ressourcer og
distribuerer produktionsplaner baseret på efterspørgsel
eller ordrer på et overordnet niveau, sporer ProMark performance og fremdrift i realtid på et mere detaljeret niveau.

FORLÆNGELSE AF SAP

Virksomheder bør derfor se ProMark som en forlængelse til SAP, hvor SAP
laver den overordnede produktionsplan og ProMark muliggør operationel planlægning og replanlægning på produktionsgulvet.

STANDARDINTEGRATION

Integrationen mellem SAP ERP og ProMark bygger på standard IDocs fra SAP.

VIA PROHOST OG IDOCS

Via dette interface kan ProMark skelne, hvilket SAP-modul ordren kommer fra
ud fra SAP’s ordretype, og returnere data på ordren til det korrekte modul i SAP.

TYPER AF DATA,
DER UDVEKSLES

DATA FRA PROMARK

DATA FRA SAP ERP

•

Jobtransaktioner: Tid, antal og status

•

Production orders (PP)

Jobtransaktioner: Kasserede enheder

•

Cost order (CO)

(årsager)

•

Project System (PS)

Jobomkostningstransaktioner:

•

Customer Service (CS)

• Cost order (CO)

•

Material Management (MM)

• Project System (PS)

•

Plant Maintenance (PM)

•
•

• Plant Maintenance (PM)
• Customer Service (CS): Tid fordelt
på løntype
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FAKTABASERET OVERBLIK
FOR BEDRE BESLUTNINGER

Det giver virksomheden et langt bedre overblik, som sikrer et faktabaseret
grundlag for de daglige beslutninger.

ØGET VÆRDI AF DINE SAP-LØSNINGER OG STØRRE EFFEKTIVITET
OPTIMERET FORRETNINGSFLOW

Integration mellem ProMark og SAP-løsninger har mange fordele for virksomheden:

ØGET VÆRDI AF

•

Kombineret tids- og jobregistrering med håndtering af undtagelser og afvigelser via kundespecifik opsætning for fuldstændigt overblik over effektiviteten

DINE SAP-LØSNINGER
•

Mulighed for at registrere uden at være online med SAP SuccessFactors

•

Notifikationer, godkendelser og valideringer sikrer korrekt løn i tide med fuld
gennemsigtighed for medarbejdere og ledere

•

Bemandingsplanlægning og replanlægning for optimal udnyttelse af virksomhedens ressourcer

•

Flere registreringsmetoder: Mobil app, webportal, terminaler og tablets, også
med offline-funktionalitet

LAV TCO OG HØJ ROI

•

Lave totalomkostninger (TCO) og højt afkast af investeringen (ROI) sammenlignet med SAP SuccessFactors implementering af overenskomster og lokalaftaler, herunder garanteret overholdelse af gældende regler

FREMTIDSSIKKER LØSNING
FOR SAP-KUNDER

ProMark er dermed en fremtidssikker løsning for virksomheder, der har valgt en
SAP-strategi.

MARK INFORMATION I SAP’S ØKOSYSTEM
•

SAP PartnerEdge partner

•

Med i SAP Partner Finder directory

•

Med i SAP Certified Solutions directory

•

ProMark tilgængelig på SAP Store

•

Medlem af SBN- og SAPSA-brugergrupper
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ProMark til SAP er en af integrationerne 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
Avanceret håndtering af optjening, afholdelse og
overførsel af ferie. Sygdomshåndtering med fordeling
på de rette konti og workflows til opfølgning, refusion
og overblik

JOB OG AKTIVITET

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

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

BRUGERFLADER

INTEGRATION

BUSINESS INTELLIGENCE

SERVICES

Registrering af arbejdstid og afvigelsesårsager
valideret mod overenskomster og aftaler skaber
det rette løngrundlag

Smartphones, terminaler og portal til registrering,
overblik og godkendelser

Rapporter og analyse af data til måling af fravær,
produktivitet og besparelser

Standardintegration mod løn/HR/ERP sikrer
udveksling af vigtige data

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