PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT

ProPC

PROPC – DEN MOBILE ARBEJDSPLADS
ProPC er en Windowsbaseret terminal med imponerende stærk offline-funktionalitet til de
fleste typer registreringer via pc eller tablet både i virksomheden og på farten.
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PROPC – DEN MOBILE ARBEJDSPLADS
WINDOWSBASERET
TERMINAL
NEM AT INSTALLERE

ProPC er en Windowsbaseret terminal til de fleste typer registreringer, som fx komme/
gå, eventuelle tillæg, fravær og job- og projektregistreringer.
ProPC installeres lige så enkelt som en app på en pc eller tablet med Windows operativsystem.

PERSONLIG ELLER

Hver ProPC kan opsættes generelt til brug for alle medarbejdere, for en gruppe af

FÆLLES OPSÆTNING

medarbejdere eller som personlig klient for en enkelt medarbejder, hvor man derfor
ikke behøver at identificere sig før registrering. Terminalen kan desuden tilpasses, så
medarbejderen kun præsenteres for funktioner, der er relevante for ham/hende.

ADGANG TIL VIRKSOMHEDENS NETVÆRK

Da ProPC anvendes på enheder, der kan tilgå virksomhedens almindelige netværk, vil
alle registreringer straks blive valideret mod virksomhedens definerede opsætning.

INTELLIGENT OFFLINE

Når ProPC ikke er koblet mod ProMark-serveren via netværk eller internet, funge-

FUNKTIONALITET

rer den offline med samme intelligente dialog. Så snart pc’en eller tabletten igen
er koblet op mod netværket og ProMark, synkroniseres og valideres alle registreringer.

AUTOMATISK OPDATERING

Hvis en ny version af ProPC er tilgængelig centralt, vil den enkelte ProPC klient
opdatere sig selv, når den er online.
ProPC er dermed ideel som mobil arbejdsplads for medarbejdere, der er på farten
for at udføre deres opgaver og medbringer en pc eller en tablet som arbejdsredskab.
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NEM OG OVERSKUELIG ANVENDELSE
GNIDNINGSLØS

Med ProPC kan medarbejderne løbende registrere tid og aktiviteter hen over

ARBEJDSGANG

arbejdsdagen, mens de er på farten. Det sparer tid og giver et langt mere præcist
datagrundlag i forhold til at foretage en senere opsamling baseret på noter og
hukommelse.

FULD UDNYTTELSE
AF SKÆRMEN

VISNING AF STEMPLINGER

ProPC udnytter den fulde skærm til at samle relevante registreringer og informationer i samme vindue. Det giver større overskuelighed og minimerer fejl.

Der er stor gennemskuelighed i systemet, og medarbejderen kan til enhver tid få
vist og redigere de stemplinger, han/hun har foretaget – også mens pc’en var
offline.

LINK TIL DOKUMENTER

ProPC giver også mulighed for at linke til dokumenter, som medarbejderne har
behov for i sin daglige arbejdsgang.
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ØGET FLEKSIBILITET OG KORREKTE DATA
NØJAGTIGE OG

Med ProPC opnår virksomheden større nøjagtighed i alle registrerede aktiviteter

PÅLIDELIGE DATA

og informationer, da medarbejderne kan foretage registreringer hen over dagen,
hvor de end befinder sig.

GPS-LOKATION PÅ
REGISTRERINGER

Hvis enheden, hvor ProPC er installeret, kan spore sin position, kan registreringer
også suppleres med denne information.

BEVÆGELSESFRIHED OG

Medarbejderne opnår en større bevægelsesfrihed, når de løbende kan foretage

MINDRE ADMINISTRATION

alle registreringer uden at tage hensyn til, om de har adgang til virksomhedens
netværk. Det minimerer den manuelle administration, og alle dagens registreringer er foretaget, når medarbejderen vender tilbage til kontoret.

HURTIG FAKTURERING

Samtidig bidrager ProPC til at styrke faktureringsgrundlaget i forbindelse med
kundeleverancer, da data løbende opsamles og valideres. Virksomheden kan
derfor hurtigt kapitalisere udført arbejde som fx servicebesøg og reparationer.

UNDERSTØTTER

Endelig er det nemt at etablere nye terminaler efter behov i takt med at virksom-

VIRKSOMHEDENS VÆKST

heden udvider eller omstrukturerer, da det kun forudsætter installation på en pc
eller tablet med Windows.
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ProPC er en af brugerfladerne i ProMark Workforce Management. Læs mere om de øvrige
ProMark brugerflader på vores hjemmeside under Produkter > Brugerflader eller kontakt os
på +45 4690 0000 for information om andre muligheder.

TIDSREGISTRERING

FRAVÆR

Registrering af arbejdstid og afvigelsesårsager valideret mod overenskomster og aftaler 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 OG AKTIVITET

PLANLÆGNING

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

Planlægning og bemanding til effektiv anvendelse af
virksomhedens ressourcer – også ved afvigelser

BRUGERFLADER

INTEGRATION

Smartphones, terminaler og portal til registrering,
overblik og godkendelser

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

BUSINESS INTELLIGENCE

SERVICES

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

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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