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Viggo Petersens Eftf. A/S er en fragt- og vognmandsforretning med mange års
erfaring inden for logistikløsninger. Virksomheden består af en fragtmandsafdeling og en vognmandsafdeling og har over 100 lastbiler.
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Viggo Petersens Eftf. A/S er medejere af Danske Fragtmænd og den absolut
ældste eksisterende fragtforretning.
Viggo Petersens Eftf. A/S har 150 ansatte og en årlig omsætning på 140
millioner kroner (2015).
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OM MARK INFORMATION

Viggo Petersens Eftf. A/S er ved hjælp af nytænkning og brug af
IT-systemer nu i stand til at kunne tilbyde distribution af gods på
en sikker og effektiv måde. ProMark er med både planlægning
og tidsregistrering en central brik i vores samlede systemlandskab
KRISTIAN SKOV PETERSEN, CEO

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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PLANLÆGNING MED INDSIGT OG OMTANKE
UDFORDRINGEN

Krav om øget effektivisering for at
kunne være konkurrencedygtig i et
hårdt marked
Øget brug af IT er en forudsætning for
at kunne tilbyde distribution af gods på
en sikker og effektiv måde
Manglende overblik over ressourcer
PROJEKTOMFANG OG SUCCESKRITERIER

Løsningen understøtter ca. 150
registranter
Sammenhængende IT-løsning
Brugervenlighed i fokus, da det skal
være nemt at anvende i hverdagen
Øget brug af data for at kunne være
mere på forkant med udviklingen

MODULER

Online bemandingsplanlægning og løbende
justering (ProRoster)
Registrering af tid og fravær via LAN-terminaler (ProTime) og mobil app (ProMobile)
Notifikationer og rapportering
Webportal til ledelse og administration
Integration til løn- og ERP-system og andre
interne forretningssystemer
UDBYTTE

Overblik over ressourcer har effektiviseret planlægningen – også ved afvigelser
Bedre styring af overenskomster – også
for vikarer
Bedre opfølgning på firmapolitik i relation
til overarbejde, sygdom etc.
Data i realtid til dannelse af faktureringsgrundlag

PRIMÆRE RESULTATER

 Bedre overblik over
ressourcer
 Øget effektivisering
 Øget agilitet

Rettidig omhu via analyser
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