PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT

ProConstruction

KORREKTE DATA TIL AFLØNNING AF AKKORD- OG
TIMELØNNEDE SAMT OPFØLGNING
ProConstruction er en digital tidsregistreringsløsning udviklet specielt til byggeog anlægsbranchen. Den gør det muligt for virksomheden at indsamle arbejdstid,
tillæg, kørsel, maskintid og andre typer information direkte fra byggepladserne.
Optimering af denne proces minimerer ikke kun fejl og brug af ressourcer; det vil
også give korrekte data til aflønning af akkord- eller timebetalt arbejde, kundefakturering og mere effektiv styring af store projekter.
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DIGITAL REGISTRERING AF ARBEJDSTID PÅ BYGGEPLADSERNE
DIGITAL INDSAMLING AF

ProConstruction er en intuitiv og brugervenlig løsning udviklet specielt til bygge-

ARBEJDSTID OG ANDEN

og anlægsbranchen. Den gør det muligt for virksomheden at indsamle arbejds-

INFORMATION

tid, tillæg, kørsel, maskintid og andre typer information direkte fra byggepladserne, hvilket danner grundlaget for aflønning af medarbejdere og fakturering af
kunder. Løsningen omfatter også håndtering af godkendelser og yderligere behandling af data.

2 REGISTRERINGS-

Løsningen understøtter to registreringsmetoder:

METODER

1.

Formandsregistrering (fx akkordarbejde)

2.

Medarbejderregistrering

Virksomheden kan bruge den ene eller begge registreringsmetoder, afhængig
af deres specifikke behov for registrering af fx akkordarbejde.

FORMANDSREGISTRERING
TID PÅ PROJEKT, AKTIVITET

Webdelen ‘Formandsregistrering’ i webportalen giver formanden mulighed for

ELLER AKKORDARBEJDE

at indtaste tid på et specifikt projekt/aktivitet/akkordarbejde for alle medarbejdere i teamet.

AVANCEREDE
FILTERMULIGHEDER

Formanden kan filtrere oplysningerne i registreringswebdelen efter:
•

Medarbejdere (alle medarbejdere eller bare ens eget team, afhængig af
brugerrettigheder i ProMark)

•

Lønperiode (oftest 2 uger eller en måned)

•

Projekt/aktivitet/akkordarbejde

’FORMANDSREGISTRERING’

SPORER AT DER BLIVER

Tid indtastes som et antal timer og minutter og sammenholdes med den nor-

REDEGJORT FOR ALLE TIMER

male arbejdstid pr. dag. Det hjælper virksomheden med at sikre, at der bliver
redegjort for alle timer. Formanden kan også foretage ændringer i flere registreringer på én gang, fx flytte dem fra et projekt/aktivitet til et andet.
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UNDERSTØTTER FORSKUD,
OPTRÆK OG AFSLUTNING

De rapporterede timer danner grundlaget for aflønning af medarbejdere, og løsningen understøtter tre forskellige satser:
•

Forskud: Grundsatsen pr. time

•

Optræk: Forskudssatsen kan med jævne mellemrum justeres med et ’optræk’, der dækker alle involverede medarbejdere og alle timer fra det tidspunkt, hvor det specifikke akkordarbejde startede

•

Afslutning: Afslutningslønnen er den endelige justering, der opgør det fulde
aftalte beløb for arbejdet. Den dækker også alle involverede medarbejdere
og alle timer – og afslutter det specifikke akkordarbejde

FAST TIMEPRIS

Når medarbejderne ikke er på akkord, kan formanden enten indtaste en fast timepris eller anvende en sats, der allerede er oprettet i systemet, ifølge aftale.

TILLÆG

Derudover kan formanden indtaste tillæg,
der anvendes til fx kilometergodtgørelse
pr. dag. Beløbet kan specificeres individuelt for hver medarbejder på projektet,
så formanden kun skal indtaste antallet af
tillæg for lønperioden for hver medarbejder.

GODKENDELSES-

Alle indtastede registreringer kan sendes

FLOW

til en eller flere godkendere, fx HR/lønkontor og leder via et godkendelsesworkflow. Et 3. godkendelsesniveau kan tilføjes til godkendelse af tillæg.

LOGNING AF DATA

Alle data bliver logget i systemet for fuld sporbarhed – inklusive registreringer,
der efterfølgende er ændret eller afvist.

MEDARBEJDERREGISTRERING
REGISTRERING AF TID OG

Via ‘Ugeseddel’ kan medarbejderen registrere sin egen tid og aktiviteter enten

ARBEJDE VIA PC, TABLET

på PC, tablet eller mobiltelefon. Ugesedlen kan også bruges af formanden til at

ELLER MOBILTELEFON

registrere på medarbejderens vegne, om nødvendigt.

SPORER AT DER BLIVER

Registreringer kan foretages i en dags- eller ugevisning, og det fremgår, om der

REDEGJORT FOR ALLE TIMER

er redegjort for alle arbejdstimer. Ugesedlen kan skræddersys til at vise kolonner for forskellige tidstyper, fx overtid 1, overtid 2 og fravær.

TILLÆG, KILOMETERGODTGØRELSE OG DIÆTER

Udover arbejdstid og fravær kan medarbejderen indtaste tillæg, kørsel og diæter. Ikoner viser, hvilke typer registreringer der er indtastet for hver dag.
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’UGESEDDEL’

OVERTID TIL AFSPADSERING

Hvis virksomheden tillader det, kan overtid automatisk overføres til en ’spare-

ELLER UDBETALING

gris’ til senere afspadsering. Medarbejderen kan også anmode om at få udbetalt timer herfra. Systemet vil vise, hvor mange timer der er til rådighed, og
validere dette i forhold til virksomhedens regler for, hvor mange timer der kan
udbetales.

MOBIL REGISTRERING

ProMobile-appen giver også medarbejderen mulighed for at indtaste projektregistreringer for tidsintervaller, der matcher ovenstående opsætning i ugesedlen.

KVITTERING IGANGSÆTTER

Når alle oplysninger er udfyldt, kvitterer medarbejderen for den enkelte uge.

GODKENDELSE

Det igangsætter et godkendelsesworkflow via lederen og videre til lønafdeling/
HR.

ENDELIG KONTROL AF REGISTRERINGER FØR LØNKØRSEL
OVERSIGT OVER ALLE

‘Observationsoversigten’ er en webdel, som formanden eller HR/lønafdelin-

REGISTRERINGER

gen kan anvende til at foretage en endelig kontrol af registreringerne før validering og overførsel til lønsystemet.
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FANGER FEJL OG

Webdelen giver overblik over hver enkelt medarbejders registreringer og der-

MULIGGØR RETTELSER

med mulighed for at fange eventuelle manglende registreringer eller fejl og rette
dem, før de starter lønningslisten.

SMIDIG ADMINISTRATION AF ARBEJDSTID OG KORREKTE DATA TIL LØN
OG FAKTURERING
HURTIG OG PRÆCIS

Med ProConstruction kan virksomheden optimere processen med at indsamle

INDSAMLING AF ARBEJDSTID

arbejdstid på byggepladserne. Resultatet er hurtigere og mere præcise data på
medarbejdernes arbejdstid til både aflønning, regnskab, maskinregnskab med
mere.

MINDRE ADMINISTRATION,

ProConstruction giver virksomheden en række fordele:

FÆRRE FEJL OG

•

Minimerer ressourceanvendelsen

KORREKT LØN

•

Minimerer antallet af fejl

•

Forbereder løndata

•

Forbereder grundlaget for kundefakturering

•

Giver præcise data til mere effektiv styring af store projekter
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ProConstruction hører til under Job & Aktivitet 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

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

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

JOB & AKTIVITET

PLANLÆGNING

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

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

BRUGERFLADER

INTEGRATIONER

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

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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