PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT

ProTravel

REGISTRERING AF KØRSEL OG DIÆTER
ProTravel anvendes til at rapportere kørte kilometer og diæter i forbindelse med rejser og
kørsel for firmaet. Registreringerne foretages i ProMarks webportal eller på smartphone
og bliver derefter en del af den normale godkendelsesproces, og eventuel godtgørelse
overføres til lønsystemet. Registreringerne kan relateres til en specifik afdeling eller et
projekt, og danne grundlag for viderefakturering til kunder.
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PROTRAVEL – ENKEL RAPPORTERING AF KØRTE KILOMETER OG
DIÆTER
INDRAPPORTERING

Med ProTravel er det nemt at registrere kørsel og diæter i forbindelse med rejser

GODKENDELSE

og erhvervsmæssig kørsel for firmaet nemt i ProPortal eller ProMobile. Registre-

OVERFØRSEL TIL LØN

ringerne indgår derefter i den normale godkendelsesproces, og eventuel godtgørelse bliver en del af løngrundlaget.

ENKEL BRUGERFLADE

Brugerfladen i ProTravel er enkel, brugervenlig og skaber gennemsigtighed og større

KAN SKRÆDDERSYS

overblik i organisationen. Opsætningen giver mulighed for at definere, hvilke funktionalitetsområder (kilometer eller rejseudgift) der skal vises. Dermed kan brugerfladen skræddersys til den enkelte medarbejder, afdeling eller virksomhed.

KØRSELSRAPPORTERING
REGLER OM
KØRSELSGODTGØRELSE

Arbejdsgivere kan vælge at udbetale skattefri kørselsgodtgørelse for erhvervsmæssig kørsel efter faste satser til medarbejderne.
Kørselsgodtgørelsen dækker udgifter til bilen, som fx udgifter til benzin, vedligeholdelse, vægtafgift, afskrivning, finansiering og forsikring. Kører medarbejderen i
udlandet, gælder de samme regler som ved kørsel i Danmark.
Erhvervsmæssig kørsel er:
•

Kørsel mellem hjem og arbejdsplads i højst 60 dage inden for 12 måneder
(60 dages-reglen)

•

Kørsel mellem arbejdspladser for samme arbejdsgiver i egen bil

•

Kørsel inden for samme arbejdsplads i egen bil
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OPSAMLING AF ALLE
LOVPLIGTIGE
INFORMATIONER

Kørselsrapporteringen i ProTravel indeholder
de lovpligtige informationer, herunder:
•

Beskrivelse af kørslens erhvervsmæssige
formål, fx kunde- eller leverandørbesøg

PRÆDEFINEREDE RUTER

•

Dato for kørslen

•

Adresse fra og til

•

Biltype (privat/firmabil)

•

Registreringsnummer

•

Afregningsform (skattefri/skattepligtig)

•

Antallet af kørte kilometer

Prædefinerede ruter hjælper til at sikre hurtig og korrekt afregning.

BRUG AF FASTSATTE SATSER

Den fastsatte sats for beregning af kørselsgodtgørelsen anvendes automatisk, inklusiv
understøttelse af 20.000 kilometer-sats.

ARKIVERING TIL KONTROL

Kørselsregnskabet gemmes elektronisk til

OG INDBERETNING

kontrol og godkendelse samt til den officielle indberetning af kørselsgodtgørelse.

INDBERETNING AF DIÆTER
Arbejdsgivere kan vælge at udbetale skattefri rejsegodtgørelse (diæter) til kost,
logi og småfornødenheder, når medarbejderne rejser i forbindelse med arbejdet.
Rejserne skal vare mindst 24 timer, før der kan udbetales diæter.
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I ProTravel indberettes:
•

Datoer med rejse

•

Om det er hele dage og evt. løse timer

•

Indland/udland

•

Evt. betalt kost og logi

FORENKLEDE ARBEJDSGANGE OG STYR PÅ DOKUMENTATIONEN
EN SAMLET LØSNING

Med ProTravel samles indberetningen af kørsel og diæter i én løsning, som er en
integreret del af den øvrige registrering i ProMark – inklusiv godkendelse og automatisk overførsel til lønsystem.
Det forenkler de interne arbejdsgange og giver mange fordele:
•

Sparer tid for både medarbejdere, ledere og lønadministration

•

Reducerer de administrative omkostninger

•

Sikrer at love og dokumentationskrav overholdes

•

Øger overskueligheden for medarbejderne

•

Styrker medarbejdernes tillid til virksomheden
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ProTravel hører under Tidsregistrering 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

JOB & AKTIVITET

PLANLÆGNING

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

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

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

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

BRUGERFLADER

INTEGRATIONER

ANALYSE

DRIFTSPLATFORME

Webportal, mobilapp og terminaler til registrering,
overblik og godkendelser

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

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