PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT

SuperbrugerService

LAD OS VÆRE DIN PROMARK-SUPERBRUGER
Med SuperbrugerService kan I trygt overdrage funktionen som superbruger i ProMark til
Mark Information. Vi sørger både for den løbende opsætning og vedligeholdelse af stamdata, profiler og konti på jeres medarbejdere og håndterer lønforberedelsen i ProMark, så
datagrundlaget til lønkørslen bliver overført til lønsystemet på de aftalte tidspunkter.
Det gør virksomheden langt mindre sårbar i forbindelse med fravær, frigør medarbejderressourcer til andre kerneopgaver og optimerer den daglige drift af ProMark.
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HR-AFDELINGENS FORLÆNGEDE ARM
LØBENDE OPSÆTNING OG

Med SuperbrugerService overtager vi rollen som jeres superbruger i ProMark.

VEDLIGEHOLDELSE

Vi sørger for at vedligeholde stamdata, profiler og konti på jeres medarbejdere
og justerer løbende den eksisterende ProMark-opsætning efter jeres anvisninger.

OPGAVER VI LØSER

LØNPROCES

Opgaverne omfatter eksempelvis vedligeholdelse af:
•

Nye og fratrædende medarbejdere

•

Løn- og fraværskonti og konteringer

•

Tillæg

•

Overtid og tidsafrunding

•

Mødetider og -planer

•

Håndtering af helligdage, fridage og ferie

•

Pauser og fravær

•

Fraværsårsager

•

Godkendelsesprocesser (fx ved skift af leder)

•

Brugerhåndtering

•

Notifikationer til relevante medarbejdere, ledere mv.

Derudover håndterer vi lønforberedelsen i ProMark og sørger for, at datagrundlaget
til beregning af løn (tid-, ferie- og fraværsdata) overføres til lønsystemet.

BRUGERFLADER

Vi sørger for, at medarbejderne får den relevante adgang i brugerfladen ProPortal i
forhold til deres brugerprofil og medarbejderkategori.
Vi kan også ændre og tilrette dialogen og layoutet på de fysiske terminaler, så hver
medarbejder altid møder den dialog, der er relevant for ham/hende.

RAPPORTER

Derudover sørger vi for, at de rapporter I har behov for – som defineret på forhånd –
distribueres internt til de aftalte medarbejdere. Har I rettelser til modtagerlisten,
hjælper vi også med dem.
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FRIGØR TID TIL KERNEOPGAVER
ØGET PRODUKTIVITET

At vedligeholde en Workforce Management-løsning kan være en tidskrævende
opgave – ikke mindst fordi nogle af opgaverne aldrig rigtig bliver rutine, da de
kun sjældent skal udføres.

KONKURRENCEMÆSSIGE

Ved at lade os overtage superbrugeropgaverne kan både ledelse og medarbej-

FORDELE

dere frigøre tid til at fokusere på virksomhedens kerneforretning og støtte op
om andre opgaver og processer, der skaber større værdi og konkurrencemæssige fordele for virksomheden.

EKSPERTISE

Derudover kræver håndtering af en ProMark-løsning også både indsigt og opdateret viden.

MINIMERING AF FEJL

Ved at lade konsulenter med den nyeste viden om produktet og en høj grad af
professionalisme håndtere din ProMark-løsning, får din virksomheden adgang
til den nødvendige ekspertise, hvilket minimerer risikoen for fejl.

STABIL DRIFT
KONTINUERLIG DRIFT

Mange virksomheder er typisk afhængige af få nøglepersoner, der kan varetage
denne type opgaver. Det øger sårbarheden i organisationen i forbindelse med
sygdom, ferie og opsigelser.

STABILT BEREDSKAB

Vores SuperbrugerService sikrer et stabilt beredskab af superbrugere, så ProMark-løsningen kører gnidningsløst i perioder med fravær, så virksomhedens
drift ikke påvirkes, og lønnen udbetales til tiden.
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OPTIMER INVESTERINGEN I PROMARK
BESPARELSER

Der er flere forhold, som har indflydelse på, om der er en økonomisk gevinst
ved vores SuperbrugerService. Det gælder både direkte og indirekte tid forbundet med at drive en Workforce Management-løsning, administration, ledelsestid
samt tid og omkostninger i relation til vedligeholdelse og drift.
I de fleste tilfælde vil din virksomhed kunne opnå betydelige økonomiske besparelser ved at outsource superbrugeropgaverne til Mark Information.
SuperbrugerService kan dermed være med til at sikre en optimal udnyttelse af
jeres investering i ProMark.

SÅDAN KOMMER I I GANG
GRUNDIG GENNEMGANG

Inden vi overtager superbrugeropgaven, foretager vi et site study, hvor vi – i
samarbejde med virksomheden – gennemgår alle processer omkring Workforce
Management, herunder forretningsmæssige forhold, procedurer og virksomhedens overenskomster og lokale aftaler. Formålet er at afklare, hvordan ProMark
kan understøtte virksomhedens behov med henblik på den kommende opsætning i ProMark.

SINGLE POINT OF CONTACT

I udpeger derefter en primær kontaktperson i jeres virksomhed, der fungerer
som bindeled mellem os og virksomheden og løbende forsyner os med relevant
information som grundlag for at vi kan udføre SuperbrugerService.
Bemærk at SuperbrugerServiceaftalen forudsætter, at I har en ProMark vedligeholdsaftale med Mark Information.
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SuperbrugerService er en del af den kundesupport, vi tilbyder i relation til 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.
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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

Webportal, mobilapp og terminaler til registrering,
overblik og godkendelser

ANALYSE

Rapporter og Business Intelligence til analyse af data
fra alle dele af ProMark for fakta-baserede beslutninger
og øget effektivitet

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

Moderne, sikre API-baserede integrationer til løn,
HR og ERP sørger for udveksling af vigtige data og
brugeroplevelser

DRIFTSPLATFORME

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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