PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT

ProReport

PROREPORT – FAKTABASEREDE BESLUTNINGER
ProReport er et rapporteringsredskab til at dele information. Det giver jer mulighed for at
præsentere og distribuere data i ProMark i form af automatiserede rapporter og statistikker,
som hjælper hele virksomheden til at træffe faktabaserede beslutninger.
Via vores webportal kan ledere og medarbejdere få nem adgang til rapporter og lave egen
rapportering, når de vil.
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PROREPORT RAPPORTERER PÅ DATA I PROMARK
UDTRÆK AF NØGLEDATA

ProReport udtrækker nøgledata opsamlet ProMark og leverer disse i form af en
række standardrapporter. Rapporterne relaterer sig til alle typer registreringer som
fx tilstedeværelse, fravær, projekter og aktiviteter samt produktionsdata.

STANDARD ELLER

De 40 standardrapporter i ProReport dækker de fleste virksomheders behov.

EGNE RAPPORTER

Samtidig kan superbrugeren skræddersy egne rapporter i forhold til virksomhedens specifikke behov og eksportere disse til Word, Excel eller som pdf.

NEM DELING AF VIDEN OG FAKTA
AUTOMATISK DISTRIBUTION

ProReport giver superbrugeren mulighed for at dele viden på tværs af afdelinger

AF RAPPORTER

og divisioner igennem planlagt distribution af rapporter i standardformater. Man
kan fx planlægge, at en rapport kører om aftenen og derefter udsendes via email
til relevante personer, så den er klar til når de møder på arbejde. Og superbrugeren
kan rette i modtagere og rapportfiltre på de planlagte rapporter.

OPDATERET OG IDENTISK
INFORMATION TIL ALLE

Det letter videndelingen, sparer tid og sikrer, at alle de rette personer har den
samme opdaterede information.

INDIVIDUEL ADGANG TIL RAPPORTERING
DIREKTE WEBADGANG

Den nye webadgang til ProReport giver alle registrerede brugere direkte adgang
til data og rapportering via ProPortal.

INTUITIVT OG

Denne brugerflade er meget intuitiv og ukompliceret både i design og daglig brug.

BRUGERVENLIGT

Den giver brugere og ledere nem adgang til at trække de rapporter, de ønsker –
enten nu og her eller på et angivet tidspunkt. Rapporterne er som standard private, men kan deles generelt eller med specifikke brugere.
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ADGANG OG

Superbrugeren kan begrænse adgangen for de enkelte brugere, så de kun ser de

BEGRÆNSNINGER

rapporter, der er relevante for dem. Tilsvarende slår brugerrettighederne i ProMark
også igennem, så rapporter for den enkelte bruger kun medtager de relevante medarbejdere.

VIRKSOMHEDENS UDBYTTE – HELT KORT:
• AKTUELT OVERBLIK OVER FAKTA
Den automatiske distribution af rapporter giver løbende et opdateret billede af virkeligheden med konkret information til de relevante
modtagere. På den måde kan virksomheden undgå at basere sig
på statistik fra forrige kvartal.
• RELEVANTE BRUGERE HAR DIREKTE ADGANG
Ledere og brugere kan hurtigt få de rapporter, de har brug for i den
daglige drift af virksomheden. Medarbejderfiltre kan defineres på
forhånd, hvilket kan være en hjælp til uerfarne brugere.
• FAKTABASEREDE OG EFFEKTIVE BESLUTNINGER
Via tilgængelighed, præsentation og effektiv distribution af de
data, som allerede ligger i ProMark, gør ProReport det muligt at
træffe faktabaserede og dermed mere kvalificerede beslutninger i
virksomheden.
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PROBI – TAGER RAPPORTERINGEN ET SKRIDT VIDERE
ANALYSE AF ÅRSAGS-

Det er en kendt sag, at information ofte stimulerer yderligere spørgsmål baseret

SAMMENHÆNGE

på relevante årsagssammenhænge. Desuden ønsker man måske som virksomhed at kunne foretage ad hoc-analyser, der er 100% tilpasset øjeblikkelige behov, herunder løbende selv at videreudvikle sine analyser og rapporter i forhold
til en omskiftelig hverdag. Her kommer standardrapporterne i ProReport sandsynligvis til kort, og man kan da tage skridtet videre og implementere ProBI.

BUSINESS INTELLIGENCE

ProBI er Mark Informations Business Intelligence-løsning, som gør det muligt at
analysere årsagssammenhænge baseret på de data, der findes i ProMark. Et
fleksibelt værktøj, som kan præsentere data via ProMarks webportal eller i en
datakube med integrationsmulighed til virksomhedens øvrige Business
intelligence-miljø.
Læs mere i produktbladet om ProBI eller på hjemmesiden under Produkter >
Business Intelligence.
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ProReport 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.

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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