PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT

ProMark integration
med ProHost Certified

MODERNE, NØGLEFÆRDIG INTEGRATION KLAR TIL BRUG
Med ProHost Certified får I en komplet løsning med indbygget integration, da vi har
bygget ProMark-løsninger direkte til SAP og Microsofts appcentre, som løbende
vedligeholdes og opdateres i den takt, der kræves i disse løsninger. ProMark fungerer
altså som en naturlig udvidelse af disse forretningssystemer.
Samtidig giver integration med ProHost Certified også mulighed for at benytte vores
øvrige integrationsløsninger, hvis I har behov for forskellige integrationsmetoder til
forskellige systemer; en alt-i-en løsning.
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ProHost Certified

MODERNE, NØGLEFÆRDIG INTEGRATION KLAR TIL BRUG
ProMark kan integreres med virksomhedens øvrige forretningssystemer på en
række forskellige måder, fra de helt simple til de mest moderne og avancerede.
ProHost Certified er den kontrollerede og strukturerede tilgang til integration
med andre forretningssystemer.
CLOUD-LØSNING SOM APP

For at sikre, at ProMark er et godt match til avancerede cloud-løsninger, har vi

HOS MICROSOFT OG SAP

bygget ProMark-løsninger direkte til SAP og Microsofts appcentre. Dermed får
I en standardløsning med indbygget integration, som understøtter konfiguration
frem for brugerdefineret kodning – både hvad angår forretningssystemet og
ProMark. ProMark fungerer altså som en naturlig udvidelse af disse forretningssystemer.

CERTIFICERET OG

I de certificerede applikationer købt via fx Microsoft eller SAP’s appcentre, er

KONTINUERLIGT OPDATERET

REST API-integrationen optimeret, og ProMark-løsningen vedligeholdes og opdateres løbende i forhold til den gældende version af udbyderens system.

OPTIMEREDE MULIGHEDER

ProHost Certified bygger på ProHost og/eller ProMark REST-API’er til klienter
og inkluderer et eller flere af disse punkter:
•

Optimerede API’er til både forretningssystem og ProMark

•

Optimeret indlogning og databehandlingsmuligheder

•

Udvidelse af forretningssystemet med optimerede dataflows og brugerflader, hvor det er relevant

INGEN USIKKERHED

Officiel dokumentation inklusive sikkerhedsaspekterne mellem systemerne

VED IMPLEMENTERING

samt data- og opsætningsskabeloner indgår også som naturlig del af løsningen,
hvilket reducerer usikkerheden ved implementering.

HØJ SIKKERHED

Høj sikkerhed opnås via anvendelse af cloud-løsningernes sikkerhedskrav og
API-integrationer, hvor data udveksles direkte mellem forretningssystemerne.

FREMTIDSSIKRET MED

Samtidig giver ProHost Certified også mulighed for at benytte vores øvrige

ADGANG TIL ALLE PROHOST

ProHost integrationsløsninger, hvis I har behov for forskellige integrations-

INTEGRATIONSLØSNINGER

metoder til forskellige systemer. Det gør ProHost Certified til en fremtidssikker
alt-i-en løsning.

MARK INFORMATION · PRODUKTBLAD

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT

ProHost Certified

DERFOR SKAL I VÆLGE PROHOST CERTIFIED
ProHost Certified giver en række fordele:
•

Virksomheden får en standardløsning, der understøtter konfiguration fremfor
specifik kodning

•

Forenklet implementering med tilgængelig dokumentation og skabeloner til
data og opsætning

•

Høj sikkerhed

•

Fremtidssikker løsning, der kontinuerligt opdateres i forhold til nye versioner
af forretningssystemerne i skyen

•

Mulighed for at anvende øvrige ProHost-integrationer for en komplet løsning

ANDRE TYPER INTEGRATION
Alt efter jeres behov, tilbyder vi forskellige integrationsmetoder. Læs også om:
•

ProHost

•

ProHost API

•

ProHost CAL

MARK INFORMATION · PRODUKTBLAD

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT
ProMarks integrationer håndteres i ProHost-modulerne efter kundens behov. ProMark Workforce Management
hjælper 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 OG AKTIVITET

PLANLÆGNING

Registrering af arbejdstid og afvigelsesårsager valideret mod overenskomster og aftaler skaber det
rette løngrundlag

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

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

INTEGRATION

BUSINESS INTELLIGENCE

SERVICES

Smartphones, terminaler og portal til registrering,
overblik og godkendelser

Rapporter og analyse af data til måling af fravær,
produktivitet og besparelser

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

Hotline, private cloud, application management,
superbrugerservice og hardwareservice, der letter
den daglige drift af ProMark
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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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