PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT

ProTerminal Kaba

ROBUST REGISTRERINGSTERMINAL TIL PROMARK
Med ProTerminal Kaba får virksomheden en robust registreringsterminal til opsamling af
data til ProMark. Terminalen opstilles typisk ved indgange eller andre strategiske steder i
virksomheden, hvor medarbejderne enkelt og intuitivt kan foretage deres registreringer.
ProTerminal Kaba findes i forskellige versioner og med forskellige læsere afhængig af
virksomhedens behov. Fælles for dem er, at al kommunikation går direkte til ProMarkdatabasen på lige fod med registreringer via andre brugerflader.

MARK INFORMATION · PRODUKTBLAD

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT

ProTerminal Kaba

DEN ROBUSTE REGISTRERINGSTERMINAL TIL PROMARK
ALLE TYPER

ProTerminal Kaba er en robust registreringsterminal til opsamling af data til ProMark.

REGISTRERING

Terminalen opstilles typisk ved indgange eller andre let tilgængelige steder i virksomheden, så medarbejderne nemt kan registrere, hvornår de kommer og går,
samt eventuelt den tid, de anvender på forskellige job eller aktiviteter.

TERMINALER TIL

ProTerminal Kaba anvendes på lige fod med andre brugerflader til at opsamle data

ETHVERT BEHOV

til ProMark. Dermed kan virksomheden vælge den mest optimale løsning til alle
medarbejdergrupper i forhold til deres arbejdsgange og fysiske placering. Kommunikationen sker i realtid, da terminalen er i online kontakt med ProMark-databasen.

SKRÆDDERSYET DIALOG

Dialogen sættes op i ProMark og afspejler derfor virksomhedens eget sprog og
termer. Den kan styres per medarbejderkategori for optimal dataopsamling.

KABA TERMINAL 96 00

KABA TERMINAL 97 00

HURTIG OG INTELLIGENT REGISTRERING
INTELLIGENT

ProTerminal Kaba er intelligent, så den registrerer afvigelser og beder så om afvigel-

REGISTRERING

sesårsager. Hvis en medarbejder ikke har meldt ’mødt’ på en arbejdsdag, vil terminalen bede om en årsag, næste gang medarbejderen ønsker at registrere. Det er ikke
muligt at lave en ny registrering, før årsagen er angivet, hvilket forbedrer kvaliteten af
registreringerne og reducerer administrationen for medarbejderens leder.

ENKELT FOR

Terminalen gør det enkelt for medarbejdere at registrere. Udover arbejdstid og fra-

MEDARBEJDEREN

vær, kan medarbejderne angive, hvordan de anvender deres tid på forskellige aktiviteter eller arbejdsopgaver i fx produktionen.

OVERBLIK OVER

ProTerminal Kaba giver mulighed for at tjekke egne oplysninger, som fx opsamlet

EGNE OPLYSNINGER

ferie, flextid eller andre saldi. Det betyder, at medarbejderen ikke skal kontakte administrationen for at få adgang til disse oplysninger.
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TEKNIK OG LÆSERE
TRÅDLØST ELLER VIA KABEL

Kommunikationen foregår via Ethernet, WLAN eller 3G. PoE (strømforsyning fra netværkskablet) er standard, men terminalen kan også kobles til ekstern strømforsyning.

INDBYGGET LÆSER

Terminalen har en integreret RFID-læser. Det betyder, at den berøringsfrit registrerer
medarbejdernes kort/brik. Derudover kan andre typer læsere som fx magnetkort, 1D
stregkodescanner og biometrilæser tilsluttes.

KORREKT DATAGRUNDLAG TIL LØN OG OVERBLIK OVER FORRETNINGEN
KORREKT LØN OG

Uanset registreringsmetode er medarbejderne sikret et korrekt løngrundlag, da

GENNEMSIGTIGHED

data er opsamlet direkte ved kilden – medarbejderen selv. Samtidig skaber ProTerminal Kaba gennemsigtighed, da alle medarbejdere altid kan få adgang til
egne oplysninger.

GODKENDELSER
OG HANDLING

Virksomheden definerer selv, hvilket fravær og andre afvigelser, der skal godkendes eller på anden måde handles på.

SIKRER GRUNDLAG

De opsamlede data giver samtidig bedre overblik over status på alle igang-

FOR OPTIMERING

værende job og aktiviteter. Det sikrer validiteten af tidsforbrug, giver mere præcise analyser og dermed et bedre optimeringsgrundlag.
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ProTerminal Kaba er en af brugerfladerne i ProMark Workforce Management. ProMark 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 & AKTIVITET

PLANLÆGNING

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

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

INTEGRATIONER

ANALYSE

DRIFTSPLATFORME

Webportal, mobilapp og terminaler til registrering,
overblik og godkendelser

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

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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