PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT

ProRoster

PROROSTER – EFFEKTIV OG OVERSKUELIG
BEMANDINGSPLANLÆGNING
Med ProRoster kan virksomheden sikre, at de rette ressourcer er til stede, når der er behov
for dem. Planlæggeren kan se den tidsmæssige og økonomiske konsekvens af det planlagte, hvilket giver mulighed for stram styring i forhold til arbejdstidsregler og budgetter.
Planerne er tilgængelige for medarbejderne på portal eller mobil, og medarbejderne har
mulighed for at bytte, overtage og sælge vagter samt ønske fri via disse platforme.
Det reducerer overtid og administrativ tid, giver bedre overblik og øget fleksibilitet for både
virksomhed og medarbejder.
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ENKEL, OVERSKUELIG OG EFFEKTIV BEMANDINGSPLANLÆGNING
WEBBASERET

Med ProRoster får planlæggeren et webbaseret planlægningsværktøj, der præ-

BEMANDINGSPLANLÆGNING

senterer bemandingen i en overskuelig og intuitiv visning. Den enkelte planlægger kan selv vælge, hvilke relevante informationer (som fx overtid, resterende
ferie og lignende) der skal vises i planlægningsbilledet – og visningen huskes fra
gang til gang.

FLEKSIBEL PERIODEVISNING

Via den fleksible navigation kan planlæggeren indtaste startdato og vælge en
periode på 1 til 6 uger, som vises i planlægningsvinduet. Og med et enkelt klik er
det muligt at ”hoppe” til den næste periode.

ENKELTVIS ELLER MULTIPEL

Planlægningen foregår ved at tilpasse den enkelte medarbejders arbejdstid efter

TILRETNING AF VAGTER

behov. Dette kan enten foretages direkte i ”cellen” en efter en eller ved at markere og udføre ændringen for flere medarbejdere eller flere dage i samme omgang.

OVERBLIK OG DETALJER

Med avancerede filtrerings- og grupperingsmuligheder kan man med ganske få

PÅ SAMME TID

klik skabe et detailoverblik og nemt vende tilbage til den overordnede, samlede
overbliksvisning.

PLANENS KONSEKVENS

Planlæggeren kan også vælge at se den tidsmæssige og økonomiske konsekvens

I TID OG ØKONOMI

af det planlagte. Det kan dermed verificeres at både tidsforbrug og økonomi hænger sammen med virksomhedens forretning, inden planen publiceres. Budgetter
og beregninger kan baseres på typer som omkostning, timer eller andet.

CENTRAL OG DECENTRAL PLANLÆGNING I SAMME LØSNING
ENKEL INSTALLATION

ProRoster er webbaseret og kræver derfor ikke tung og besværlig installation. Det
er samtidig hurtigt at arbejde med i en internetbrowser.

STYRING AF ADGANG OG

Brugeradgang og de data, der præsenteres, kan styres på afdelings- og gruppe-

DATAVISNING

niveau. Alle planer gemmes og valideres centralt af ProMark, hvilket sikrer, at
arbejdstidsregler overholdes, og giver mulighed for at følge op på planlægningen
fra centralt hold.
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PUBLICERES NÅR

Planlæggeren arbejder i en lokal kopi af planen og vælger, hvornår en plan eller

PLANEN ER KLAR

ændringer i planlægningen er klar og skal publiceres.

KOPIER PLAN TIL NY PERIODE

Skal man lægge en plan, som ligner en tidligere periode, kan man som udgangspunkt tage en kopi af den relevante plan. Dermed undgår man at starte helt fra
bunden.

STYRING AF FLERE

Arbejder flere planlæggere med de samme medarbejdere, kan ProRoster også

PLANLÆGGERE

styre, at der ikke laves planer, der overlapper og at den enkelte planlægger kun
frigiver egne ændringer.

SELVBETJENING FOR MEDARBEJDEREN
ARBEJDSPLAN VED HÅNDEN

ProRoster er tæt integreret med ProMobile-appen, hvilket gør den til et fleksibelt

– OG BESKED OM ÆNDRING

redskab i kommunikationen med medarbejderen. Planerne udsendes til medarbejderne, når de er klar, og er altid tilgængelige på de forskellige platforme som portal
og mobil. Hvis planerne ændres, kan alle involverede få besked via notifikationer.

VAGTBYTTE OG

Medarbejderne har mulighed for selv at bytte, overtage og sælge vagter via

SALG AF VAGTER

portalen eller deres mobiltelefon. Her kan de samtidig angive ønsker om ferie og
frihed, hvilket også afspejles i ProRoster, når planerne lægges.

REDUCÉR ADMINISTRATIV TID OG OPNÅ ØGET FLEKSIBILITET
PLANLÆGNING TÆT

Med ProRoster kan planlægningen flyttes helt ud ”på gulvet”. Planlægning tæt på

PÅ MEDARBEJDERNE

den enkelte medarbejder gør det muligt at reducere det administrative tidsforbrug, ligesom det giver øget fleksibilitet i forhold til aktuelle forhold i produktionen.

OVERBLIK, NEMT OG
OVERSKUELIGT
STYRING I FORHOLD
TIL BUDGET

Den webbaserede brugerflade giver hurtigt og overskueligt overblik med alle nødvendige data samlet i samme skærmbillede.
Den økonomiske konsekvens af planen er synlig undervejs, hvilket giver mulighed
for stram styring i forhold til budgetter.

FLEKSIBEL CENTRAL OG

Med ProRoster får virksomheden et yderst fleksibelt og brugervenligt planlæg-

DECENTRAL PLANLÆGNING

ningsværktøj, som muliggør central og decentral planlægning og sikrer, at de rette
ressourcer er tilstede, når der er behov for dem.

SELVBETJENING FOR
MEDARBEJDEREN

Medarbejderen vil også opleve stor fleksibilitet ved altid at have overblik over sine
gældende arbejdstider og mulighed for at bytte og sælge vagter efter behov.
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ProRoster 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.

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.
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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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