PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT

ProTime

KORREKT LØN TIL TIDEN MED DIGITAL TIDSREGISTRERING
ProTime er basismodulet i ProMark, som sikrer korrekt registrering af medarbejdernes
fremmøde, fravær, tillæg m.m. og dermed skaber det præcise løngrundlag. Samtidig
automatiseres processer som validering og godkendelse, og løngrundlaget overføres
direkte til lønsystemet via integration.
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PROTIME TIDSREGISTRERING SKABER DET KORREKTE LØNGRUNDLAG
TIL ALLE TYPER VIRKSOM-

ProTime er et online tidsregistreringssystem, der passer til alle typer virksomheder

HEDER OG ANSATTE

og understøtter både funktionærer og timelønnede – uanset om de har flextid, fast
eller flydende arbejdstid.

LET AT SÆTTE OP

ProTime er fleksibelt, brugervenligt og let at konfigurere og vedligeholde. Virksom-

OG VEDLIGEHOLDE

hedens aftaler og overenskomster opsættes i systemet og skræddersys til den
enkelte medarbejderkategori ved hjælp af forskellige parametre. Herefter er det
enkelt for superbrugere at vedligeholde medarbejdernes stamoplysninger, regler
for møderegistrering, godkendelsesprocedurer, rapportering og lønoverførsel. Pro-

HÅNDTERER ALLE

Time håndterer alle overenskomstregler for overtidsberegning, tillæg, fravær, af-

OVERENSKOMSTREGLER

rundinger, saldi m.m. og forhindrer fx, at en medarbejder kan afholde mere ferie,
end han/hun har optjent.

FLEKSIBEL REGISTRERING

Medarbejderen registrerer selv alle daglige hændelser, der er relateret til komme/

VIA MODERNE

gå-registrering og fravær via den webbaserede portal, faste terminaler, tablets eller

BRUGERFLADER

smartphones.

ADGANG TIL EGNE

ProTime er en realtidsløsning, og medarbejderen har adgang til at se sine arbejds-

OPDATEREDE DATA

tider og løbende saldi for arbejdstid, ferie, flex/afspadsering m.m.

MANGE MULIGHEDER

Virksomheden kan vælge blandt mange ID-medier til identifikation af medarbejderne

FOR IDENTIFIKATION

på fælles terminaler, herunder stregkodekort, magnetkort, Mifare, HID, RF-brikker,
biometri (fingergenkendelse) eller en indtastet kode.

AFVIGELSER OG ÅRSAGER

Når medarbejderne møder for sent, går for tidligt eller har haft fravær, bliver de bedt
om at angive en årsag. Det er kun de årsager, som er relevante for registreringen og
medarbejderen, der vises.
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Medarbejderen registrerer fx:
•

Mødt

•

Mødt sent eller igen (med årsag)

•

Gået

•

Gået tidligt eller sent (med årsag)

•

Fravær (fortid/fremtid) og årsag til fravær
som fx eksternt møde, læge mv.

•

Valg af antals- eller tidstillæg

•

Start og stop pause

•

Ændre dagsskema/vagt

•

Ændre afdeling

•

Ændre gruppe

GODKENDELSE AF

Virksomheden vælger selv hvilke registreringer, fx

REGISTRERINGER

specifikke årsager til fravær eller overtid, der skal
godkendes af lederne. Ved at medarbejderen selv
validerer sine registreringer og afvigelser, lettes
den daglige administration for ledere, som kun behøver at godkende udvalgte typer afvigelser.

INTEGRATION OG

ProTime integreres enkelt med virksomhedens øvrige forretningssystemer for ud-

BUSINESS INTELLIGENCE

veksling af relevante data, fx medarbejdernes stamdata fra HR-systemet, og godkendte løn- og fraværsdata til lønsystemet. Data kan også overføres til virksomhedens business intelligence-værktøj, hvor de kan kombineres med andre data og
give dyb indsigt i anvendelsen af virksomhedens ressourcer.

FORENKLET RAPPORTERING OG MINDRE ADMINISTRATION
EFFEKTIV ADMINISTRATION

Med ProTime kan virksomheden automatisere en række processer og dermed

OG SPARET TID

eliminere manuelle arbejdsgange, nedbringe forespørgsler omkring fx opsparet
ferie og flextid samt lette håndteringen af fremmødeafvigelser. Samtidig giver
standardintegrationen til lønsystemet det korrekte løngrundlag i en automatiseret
proces. Det sparer betydelig tid for både medarbejdere og den centrale løn- og
HR-administration.

OVERSIGT OVER FRAVÆR

ProTime gemmer al historik om de enkelte medarbejderes fremmøde og fravær.
Virksomheden kan dermed trække rapporter og statistikker på fx fravær delt op
på medarbejderkategorier, forskellige geografiske lokationer mv.

MARK INFORMATION · PRODUKTBLAD

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT

ProTime

INDSATSER TIL AT

Det giver mulighed for at igangsætte indsatser for at nedbringe fraværet – hvilket

NEDBRINGE FRAVÆR

ofte medfører store besparelser – og imødegå andre ledelsesmæssige udfordringer. Øget fravær kan være et symptom på andre udfordringer i virksomheden,
som kræver opmærksomhed.

FAKTABASEREDE
BESLUTNINGER

Med opdaterede data i realtid har virksomheden dermed hele tiden fingeren på
pulsen og er sikret et faktuelt og validt beslutningsgrundlag.

BESPARELSER OG KORREKT LØN TIL TIDEN
REDUKTION AF ADMINI-

Erfaringer viser, at ProTime kan reducere virksomhedens administrative omkost-

STRATIVE OMKOSTNINGER

ninger med op til 3% gennem digitalisering af de manuelle processer, færre forespørgsler til lønadministrationen og automatiseret godkendelsesprocedure for
ledere.

FÆRRE FEJL OG FORSINKELSER

ProTime reducerer også risikoen for fejl og forsinkelser i lønberegningen. Og kor-

SAMT ØGET TILLID

rekt løn til tiden bidrager til at øge tilliden mellem virksomheden og medarbejderne.

OVERHOLDELSE AF REGLER

ProTime hjælper desuden til at sikre den nødvendige hviletid (fx 11-timers reglen)

OG OVERENSKOMSTER

og at den maksimale gennemsnitlige ugentlige arbejdstid for medarbejderne ikke
overstiges. Dermed får virksomheden hjælp til at overholde gældende arbejdsmarkedsregler, overenskomster og interne personalepolitikker – uden manuel
overvågning og udregning.

REDUKTION AF SYGEFRAVÆR

Derudover er det muligt at reducere fravær med helt op til 25% gennem målrettede processer på baggrund af øget indsigt i fravær på tværs af medarbejderkategorier, geografiske lokationer med mere.

EN GOD INVESTERING

ProTime kan – afhængigt af den specifikke virksomheds situation – ofte tjene sig
selv hjem inden for 1-2 år.
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ProTime hører under Tidsregistrering 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.

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

