PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT

ProJob

JOBREGISTRERING I PROJOB – VEJEN TIL OPTIMERING AF
PRODUKTIONEN
ProJob indsamler produktionskritiske jobdata via medarbejdernes registreringer – også
hvis de er ude af huset. Det giver et opdateret overblik over status i produktionen og
mulighed for effektiv rapportering.
Virksomheden får med andre ord aktuel og værdifuld indsigt i egen drift. Det giver et
solidt og faktabaseret grundlag for at optimere produktionsprocesser og -omkostninger
og forbedrer evnen til at reagere hurtigt på ændringer i efterspørgsel og kapacitet.
ProJob har standardintegration til en række ERP-systemer – herunder Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations, Dynamics AX/NAV og SAP ERP – og kan dermed
berige virksomhedens ERP-data i en automatiseret proces.
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PROJOB INDSAMLER OG VALIDERER PRODUKTIONSKRITISKE JOBDATA
STAMDATA OM JOBS

ProJob hjælper med at optimere virksomhedens produktionsprocesser og
-omkostninger og integreres ofte med virksomhedens ERP-system, som forsyner ProJob-databasen med produktionsplaner i form af ordrer og operationer.

OPSAMLING AF

ProJob indeholder stamdata relateret til ordre/operation, workcenter, ressource,

PRODUKTIONSKRITISKE

materiale og medarbejder. Modulet kan dermed sikre smidig registrering og

PARAMETRE

løbende lagring af produktionskritiske parametre direkte fra produktionsgulvet
som fx:
•

Tidsforbrug pr. ordre/operation/workcenter/ressource eller tilstand (standardtid
versus normtid)

SKRÆDDERSYET JOBDIALOG

•

Status på gennemførte ordrer/operationer

•

Producerede antal fordelt på godkendte og kasserede, evt. fordelt på årsag

•

Omkostninger pr. ordre/operation/medarbejder udtrykt i tid pr. lønart

•

Materialeforbrug

Medarbejdernes registreringer kan skræddersys med meget stor detaljeringsgrad, inklusive advarsler om afvigelser og årsagsangivelser.

OPDATERING AF

De realtidsbaserede registreringer valideres og sendes tilbage til ERP-systemet

PRODUKTIONSPLANER

for løbende opdatering af produktionsplanerne. Det giver samtidig præcise data

I ERP-SYSTEMET

som kan danne grundlag for den fremtidige planlægning.

STANDARDINTEGRATION

ProJob har standardintegration til en række ERP-systemer – herunder Microsoft

TIL MICROSOFT, SAP OG

Dynamics 365 for Finance and Operations, Dynamics AX/NAV og SAP ERP – og

ANDRE ERP-SYSTEMER

kan dermed berige data i disse systemer i en automatiseret proces.

BRUGERFLADER TIL ETHVERT BEHOV
DATAOPSAMLING VIA

Data opsamles typisk via faste terminaler, web-portal, pc-klient eller mobil app,

FORSKELLIGE MEDIER

som samtidig kan give medarbejderen overblik over arbejdsplan og information
om eventuel ferie, afspadsering og overtid. Ved brug af tablet eller mobiltelefon
kan serviceteknikere, som arbejder ”i marken”, også registrere i ProJob.
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SIKRE IP65-TERMINALER

Til avancerede og krævende produktionsmiljøer tilbyder vi sikre terminaler med
kapslingsgraden IP65 – det vil sige egnet til vådrum.

NEM ADGANG TIL

Ved at benytte ProPC kan medarbejderne få direkte adgang til både elektronisk

DOKUMENTER

tegningsarkiv, operationsbeskrivelser, instruktioner og videosekvenser, der fx
viser korrekt montage, opspænding m.m.

PROPORTAL TIL LEDER

I ProPortal kan lederne udføre de fleste af deres arbejdsgange relateret til produktionen, fx rette og godkende jobregistreringer samt få overblik over status i
produktionen (via produktionsoversigten/Production Display).

OVERBLIK OVER FREMDRIFTEN I PRODUKTIONEN I REALTID
FREMDRIFT I PRODUKTIONEN

Med Production Display får lederen overblik over fremdriften på ordrer og kan
kontrollere om de rigtige medarbejdere arbejder på de ønskede ordrer.

PRODUKTIONSOVERBLIK

Produktionsoversigten giver via storskærme eller på pc/tablet et klart billede af

PÅ STORSKÆRM

produktionsstatus – i realtid. Både planlagt og igangværende produktion synlig-

ELLER PC/TABLET

gøres, og på baggrund af medarbejdernes registreringer af tid og produktionsresultater visualiseres den aktuelle status i de enkelte produktionsenheder. Det
skaber fundamentet for hele tiden at sikre, at virksomhedens ressourcer anvendes korrekt, og at informationen om, hvad der bør udføres, er tilgængelig for alle.

MULIGHED FOR AT

Både forbrugt tid og aktuelle produktionsresultater opdateres i realtid og kan

AGERE HURTIGT

sammenholdes med det planlagte. Uregelmæssigheder og potentielle forsinkelser kan dermed identificeres tidligt, så virksomheden kan agere, før det er
for sent.

HER KOMMER NYT BILLEDE
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INDSIGT I ÅRSAGER
TIL AFVIGELSER

Den avancerede opsætning i ProJob giver mulighed for at validere den enkelte
operatørs:
•

Forbrugte tid kontra normtidsgrundlag

•

Registreret kontra planlagt antal produceret

•

Kassationsprocent

•

Materialeforbrug

•

Manglende kvalifikation hos operatør i forhold til krav

MÅLING AF

Med ProJob er det desuden muligt at gennemføre målinger af maskiners køre-

MASKINEFFEKTIVITET

og stoptider, tilkalde- og reparationstider, få automatiske maskintidskorrektioner
ved fx énmandsbetjening af en tomandsbetjent maskine samt kontering af
maskintid direkte fra terminalerne på produktionsgulvet.

DATA TIL RAPPORTERING

ProJob leverer valide og opdaterede data til analyse af fx lønomkostninger pr.

OG BI

ordre eller vare, produktivitet, effektivitet, sammenligning af standardtider med
reelle tider og kassationer/maskinstop pr. ordre, maskine eller medarbejder.
Dette kan håndteres i standardrapporter eller mere avanceret i virksomhedens
Business Intelligence-værktøj.

NOTIFIKATIONER OM

Samtidig kan der sættes notifikationer på afvigelser, manglende registreringer,

RELEVANTE HÆNDELSER

godkendelse eller andre relevante hændelser, så berørte medarbejdere, ledere
eller afdelinger får besked med det samme.

HÅNDTERING AF
KOMPLICEREDE ALGORITMER

ProJob kan også håndtere komplicerede algoritmer for fordeling af tid som fx:
•

En operatør på flere operationer. Operatørens tid kan fordeles på flere operationer enten med fuld tid på alle eller efter en fordelingsnøgle. Operatøren

FOR FORDELING AF TID

får dog kun tillæg/løn for den faktiske tid
•

Flere operatører på samme operation

•

Medarbejdertid versus maskintid på en operation

•

Ligelig tidsfordeling mellem operationer og relativ tidsfordeling
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PLANLÆGNING,

I forhold til planlægning kan ProJob supplere med ”kørelister” og medarbejder-

AKKORDLØN OG TILLÆG

planlægning via ProSchedule og ProRoster. Desuden kan systemet også bidrage med information til at fastsætte optjent akkordløn og tillæg.
PROJOB SKABER VARIGE FORBEDRINGER AF PRODUKTIVITETEN

PROJOB BIDRAGER MED
STRATEGISKE

Med ProJob får virksomheden detaljeret indsigt i forhold som:
•

Anvendelse og vedligehold af virksomhedens produktionsudstyr via opsamling af udnyttelsestider, effektivitet og fejlårsager

ÅRSAGSFORKLARINGER
•

Årsagsafvigelser som fx ventetider ved maskiner, manglende materialer mm.

•

Forbrugte og producerede varer mv. som muliggør korrekt logistikstyring via
understøttelse af virksomhedens informationsflow i den samlede værdistrøm

•

Hvorfor kvaliteten ikke er i overensstemmelse med kvalitetsmål

•

Hvorfor leveringstider ikke opfyldes som planlagt

•

Hvorfor produktionsomkostningerne er for høje (fx overarbejdstillæg som
måske kan reduceres gennem bedre planlægning af medarbejderne)

FAKTABASEREDE

Virksomheden får med andre ord aktuel og værdifuld indsigt i egen drift. Det

BESLUTNINGER

giver et solidt og faktabaseret grundlag for at optimere og effektivisere produktionen og forbedrer evnen til at reagere hurtigt på ændringer i efterspørgsel og
kapacitet.

KORREKTE

Gennem enklere rapportering og mere detaljeret – og automatiseret – overførsel

EFTERKALKULATIONER

af data til ERP-systemet opnår virksomheden et værdifuldt grundlag for korrekte
efterkalkulationer.

ØGET PRODUKTIVITET

Erfaringer viser, at produktiviteten ofte kan forbedres betydeligt – primært ved
at udnytte personale, maskiner og materiale bedre.

BEDRE LEVERINGSSIKKERHED,

Derudover kan virksomheden forbedre leveringssikkerheden og reducere produk-

LAVERE OMKOSTNINGER

tionsomkostningerne gennem den indsigt, som ProJob leverer i form af data til
monitorering af produktions- og spildtider, effektivitet og fejlårsager.
Disse gevinster, som er tilbagevendende år efter år, medfører ofte yderligere
gevinster i kraft af den øgede gennemsigtighed i processerne på produktionsgulvet.
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ProJob er en del af 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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