PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT

ProMark-integration
med ProHost

ENKEL INTEGRATION VIA PROHOST
ProHost er ProMarks velkendte integrationsmodul, som tilbyder en lang række standardintegrationer til kendte systemer med simpel filudveksling og med brug af diverse drivere
som fx ERP-, løn-, HR-driver eller drivere til Microsoft Outlook Exchange, O365 eller til
virk.dk.
Metoderne er velfungerende enkeltvis og afprøvet over lang tid. De er hurtige og smidige
at implementere, kan konfigureres efter behov og er enkle at tilpasse efterfølgende.
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ProHost

ENKEL INTEGRATION VIA PROHOST
INTEGRATIONSMULIGHEDER

ProMark kan integreres med virksomhedens øvrige forretningssystemer på en
række forskellige måder, fra de helt simple til de mest moderne og avancerede.

VELKENDT INTEGRATION

ProHost er ProMarks velkendte integrationsmodul, som tilbyder en lang række

FX VED FILUDVEKSLING

standardintegrationer til kendte systemer med simpel filudveksling og ved brug
af diverse drivere til fx ERP-, løn- og HR-systemer.

OUTLOOK OG NEMREFUSION

Derudover har vi standarddrivere til integration med Microsoft Outlook (Exchange
eller Office 365) og til NemRefusion/virk.dk.

STANDARDINTEGRATIONER

Se listen over alle de systemer, vi allerede har integrationer til her:
www.mark-info.dk/services/integrationer/standardintegrationer.

PUNKT TIL PUNKT

ProHost tilbyder en simpel form for integration enten fra punkt til punkt eller med

ELLER MIDDLEWARE

brug af middleware. Denne type integration kan hurtigt og smidigt implementeres mellem ProMark og jeres løn-, HR- og ERP-system – enten med en CSV-fildriver eller en driver defineret specifikt til det enkelte forretningssystem.

DATASKABELONER

Alle vores standardintegrationer er dokumenterede og implementeres enkelt via

FORENKLER OPSÆTNINGEN

en række dataskabeloner, der faciliterer opsætningen – udviklet på baggrund af
vores 40 års erfaring.
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PRINCIPPER

Funktionaliteten i alle vores integrationsløsninger er baseret på disse principper:

FOR INTEGRATION

•

Integration af både stamdata og registreringer

MED PROMARK

•

Konfiguration frem for kodning

•

Formler til at omforme data

•

Dataskabeloner for hurtig implementering

•

Revisionslog, der holder styr på alle handlinger

•

Overførsel af data skemalægges eller igangsættes efter behov

ANDRE INTEGRATIONS-

Alt efter jeres behov, som fx mange integrationer til diverse systemer, business intel-

METODER

ligence med videre, kan det være at en af de mere moderne integrationsmetoder
passer jer bedre.
Læs også om:
•

ProHost API

•

ProHost CAL

•

ProHost Certified
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ProMarks integrationer håndteres i ProHost-modulerne efter kundens behov. 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

JOB OG AKTIVITET

PLANLÆGNING

BRUGERFLADER

INTEGRATIONER

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 faktabaserede 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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