PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT

ProJect

PROJECT – OPSAMLING AF TID PÅ PROJEKTER,
AKTIVITETER OG OPGAVER
I ProJect kan medarbejdere registrere deres tid på projekter, aktiviteter og opgaver.
Det gør det muligt at følge op på tidsforbruget og giver et præcist grundlag for
eventuel viderefakturering.
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OPSAMLING AF TID PÅ PROJEKTER, AKTIVITETER OG OPGAVER
FUNKTIONÆRERNES

ProJect gør det muligt for den enkelte medarbejder at registrere eget tidsforbrug

MODUL

på forskellige projekter, aktiviteter og opgaver (herefter projekter) og anvendes primært af funktionærer. Projekttiden kan være en fordeling af medarbejderens samlede registrerede arbejdstid på dagen. Det kan også være en uafhængig registrering af den tid, der anvendes på forskellige projekter – uden at tage hensyn til
arbejdstiden – hvis medarbejderen fx kan arbejde på flere projekter på samme tid.

SAMMENKOBLING

Projekttiden kobles som udgangspunkt

MED ARBEJDSTID

sammen med medarbejderens ind- og
udstemplinger, som definerer den samlede tid, der skal redegøres for. Virksomheden vælger hvilke timer, der skal medregnes, fx eksterne møder og lignende,
mens der ikke skal fordeles projekttid på
fraværstid, der skyldes ferie og sygdom.
Medarbejderen kan se i registreringsbilledet, hvor meget tid han/hun skal redegøre for på de enkelte dage.

UAFHÆNGIG PROJEKT-

ProJect kan også benyttes af medarbej-

REGISTRERING

dere, som ikke registrerer, hvornår de
kommer og går. De registrerer tid på de
enkelte projekter og indikerer samtidig,
om der er tale om normaltimer eller
overtimer.

PROJEKTSTATUS

Udover tidsforbruget, er det muligt at registrere status på projekterne, fx ”efter
planen” eller ”forsinket”.

OPSÆTNING AF

Projekterne defineres enten direkte i ProMark, eller de kan overføres fra andre

PROJEKTERNE

systemer som fx ERP-systemet. Samtidig kan budgetdata også overføres, så virksomheden kan følge med i, om budgettet overholdes.

NEM REGISTRERING FOR MEDARBEJDEREN
ENKEL OG INTUITIV

Den enkelte medarbejder registrerer enkelt og intuitivt tid og status på projekter

REGISTRERING

– enten løbende i takt med at projekterne skifter eller som en opsamling sidst på
dagen eller ugen.
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BRUGERFLADER

Medarbejderen registrerer i en ugevisning via ProPortal, ProPC og ProMobile. Visningen kan tilpasses med relevante kolonner, og popup-vinduer kan vise flere detaljer om den enkelte registrering. Arbejder medarbejderen på de samme projekter hver uge, kan en ugeskabelon foreslå tidsfordelingen, som nemt kan rettes til,
inden der kvitteres for ugens registreringer.

PROTRACKER

Den løbende registrering kan også klares med det lille ikon ProTracker, hvor medarbejderen nemt skifter mellem projekterne i
realtid. Ikonet viser løbende med farvekoder, hvilket projekt der
arbejdes på lige nu, og minder samtidig medarbejderen om at
huske at registrere sin tid.

STAMPROJEKT OPSAMLER

Arbejder medarbejderne på samme projekt i lang tid, kan de tildeles et stam-

AUTOMATISK TIDEN

projekt, så tiden automatisk konteres på dette projekt. På den måde slipper de for
at registrere det samme hver dag.

KVITTERING NÅR REGISTRE-

Medarbejderen kan kvittere for ugen og dermed angive, at alle registreringer er

RING ER KLAR

færdige, og kan bruges til fx fakturering. Hvis lønperioden slutter midt i ugen, kan
medarbejderen også kvittere for den del af ugen, så perioden kan afsluttes.

PRÆCISERING AF PROJEKTER MED DIMENSIONER
DIMENSIONER

Tid vil altid være udgangspunktet for en registrering. Men med ProJect kan enhver

PRÆCISERER OPGAVERNE

registrering underopdeles i op til 8 dimensioner. Disse dimensioner kan både være
tidsdimensioner, farvekoder eller fritekst, som kan definere fx afdeling eller om
det er fakturerbar tid. Det giver totalt overblik, mulighed for at analysere data og et
præcist faktureringsgrundlag for de enkelte projekter.
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Dimensionerne kan defineres som standard på de enkelte projekter, hvilket gør
registreringen hurtigere. Medarbejderen kan også angive aktuel værdi på den enkelte dimension, hvor det er relevant.

AKTUEL INFORMATION OPTIMERER TIDSFORBRUGET
OVERBLIK FOR

Registrering af tidsforbruget skaber overblik for den enkelte medarbejder. Han/

MEDARBEJDER

hun kan på en logisk og overskuelig måde se, hvordan tiden brugt, hvilket kan virke
som en motivationsfaktor.

LEDERENS OVERBLIK

Samtidig har ledelsen fuldt overblik over igangværende projekter og kan få svar på
spørgsmål som:

GODKENDELSE

•

Er funktionærernes tid allokeret korrekt på projekter?

•

Anvendes tiden på de rigtige projekter?

•

Er der styr på de indirekte produktionsomkostninger?

•

Er de igangsatte projekter rentable?

Lederen kan nemt godkende projektregistreringerne via portal, ProPC eller mobiltelefon. Godkendelserne kan differentieres, så både linjeledere og projektledere
kan godkende de registreringer, som er relevante for dem.

PÅMINDELSE OM
REGISTRERING ELLER
GODKENDELSE

Med ProNotify kan medarbejdere og ledere modtage påmindelser relateret til
ProJect som fx:
•

Manglende projektregistreringer

•

Manglende godkendelse af projektregistreringer
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OPFØLGNING

De registrerede data er straks tilgængelige for planlægning, opfølgning og rapportering, som fx udregning af projekttid. Virksomheden opnår dermed værdifuld
viden om egen drift og mulighed for at følge op på nuværende og fremtidige
arbejdsopgaver.
FORBEDRET BESLUTNINGSGRUNDLAG OG PRÆCIS FAKTURERING

EFFEKTIV PLANLÆGNING

ProJect eliminerer den manuelle administration af virksomhedens projekter. Tids-

UDEN MANUEL

forbrug og status på alle projekter er samlet ét sted, så virksomheden hurtigt og

ADMINISTRATION

overskueligt kan danne sig et overblik. ProJect effektiviserer dermed planlægningen af projekter og sikrer, at de planlagte opgaver udføres til tiden. Går et projekt ikke som planlagt, er replanlægning nemmere med de indsamlede data.

STYR PÅ OMKOSTNINGER

ProJect muliggør også effektive og valide efterkalkuler. Det enkelte projekts omkostninger kan beregnes præcist, da virksomheden får fuldstændig indsigt i fordelingen af ressourcer, inklusiv fx tillæg tildelt i forbindelse med et specifikt projekt.

PRÆCIST FAKTURERINGS-

Samtidig opnår virksomheden et hurtigt og præcist faktureringsgrundlag i forbin-

GRUNDLAG

delse med kundeleverancer, både på interne og eksterne konsulenttjenester, da
arbejdstiden og tidsanvendelsen dokumenteres nøjagtigt.
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ProJect 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.

MARK INFORMATION A/S · MAGLEBJERGVEJ 11 · 2800 KGS. LYNGBY · +45 4690 0000 · INFO.DK@MARK-INFO.COM · WWW.MARK-INFO.DK

