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Nykredit er en af Danmarks førende finanskoncerner med bank og realkredit til private,
virksomheder og landbrug som de primære forretningsområder. Derudover har Nykredit også
aktiviteter inden for forsikring, leasing, pension, investering og ejendomsmæglervirksomhed.
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Samtidig udvikler og udvider Nykredit Totalkredit-partnerskabet med 60 lokale og regionale
pengeinstitutter.
Nykredit har hovedsæde i København og ca. 4.500 ansatte på 43 centre i hele Danmark.
www.xxx.dk
www.nykredit.dk
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OM MARK INFORMATION

Nykredit er på vej mod en højere grad af automatisering for at
øge effektiviteten i organisationen. Her spiller tidsregistrering
også en rolle. Med ProMark har vi fået en brugervenlig og
fremtidssikret løsning
STEEN SLOTH, AFDELINGSDIREKTØR, IT KONCERNSTYRING

Mark Information er en innovativ softwareleverandør der
tilbyder Workforce Management-løsningen ProMark fra
kontorer i Danmark, Sverige, Norge, Storbritannien og
Rumænien.
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.
Vi servicerer globale virksomheder og har mere end
1000 installationer og 300.000 brugere.
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EFFEKTIV REGISTRERING AF TID OG ØGET TRANSPARENS
UDFORDRINGEN

MODULER

 Egenudviklet system af ældre dato

 Komme/gå registrering (ProTime)

 Løsningen lever ikke op til Nykredits strategi
om at anvende standardsystemer

 Tilpasning af registreringsmetode til vilkår for
de forskellige ansættelsestyper

 Stor personafhængighed

 E-mail adviseringer, der er målrettet Nykredit
(ProNotify)

 For mange manuelle processer

 Kørselsafregning (ProTravel)
 Integration til Visma Løn og Outlook-kalender
 Business Intelligence (ProBI)

PROJEKTOMFANG OG SUCCESKRITERIER

UDBYTTE

PRIMÆRE RESULTATER

 Løsning, der understøtter alle medarbejderes tidsregistrering, uanset ansættelsestype

 Data og rapporter i realtid

 Ansvar for konfiguration i forhold til
ændringer i finansoverenskomsten ligger
hos leverandøren – nu og fremover

 Transparens i forhold til data/datakvalitet

 Effektiv administration af tidsregistreringsdata

 Moderne brugergrænseflade

 Realtidsoverblik for lederne

 Integration til system til ressourceplanlægning

 Fremtidssikret system, hvor udviklingen sker
hos leverandøren

 Moderne og intuitiv brugergrænseflade

 Ledelsesoverblik
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