Sådan får I styr på tiden!
OM AT ANSKAFFE, UDVIDE ELLER UDSKIFTE
TIDSREGISTRERINGSLØSNING

MARK INFORMATION · E-BOG
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Hvornår er det tid til at investere i et (nyt)
tidsregistreringssystem?
Sådan laver du en brugbar business case
Førstehjælp til evaluering af løsning
ProMark – en fremtidssikker løsning til
indsamling af tid og fravær
Cases: Hvad siger kunderne?
Sådan kommer du videre

Intro

ØGET EFFEKTIVITET OG PRODUKTIVITET STÅR HØJT PÅ
AGENDAEN I MANGE VIRKSOMHEDER. DET ER KONKURRENCEEVNEN, DER ER PÅ SPIL. DERFOR HAR MANGE
VIRKSOMHEDER FOKUS PÅ AT REDUCERE OMKOSTNINGERNE OG OPTIMERE DE INTERNE PROCESSER.

TID ER PENGE,
SÅ UDNYT DEN OPTIMALT
I den forbindelse spiller tid en vigtig rolle. For tid er ikke bare
en af vores mest knappe ressourcer, det er i mange virksomheder også den mest kostbare ressource. Og da tid som
bekendt er penge, handler det om at få det maksimale ud af
den.
Skal din virksomhed være lønsom, er timeforbruget altså nødt
til at være effektivt. Det kræver overblik og pålidelig information. I realtid! Og her kommer mange virksomheder til kort,
fordi deres nuværende tidsregistreringsløsninger af forskellige
årsager ikke understøtter virksomhedens behov på den mest
optimale måde.
Står du som mange andre i en situation, hvor du overvejer om
det er tid til at skifte system fremfor at investere i udviklingen
af din nuværende løsning, skal du læse med her.

GØR DEN SVÆRE
BESLUTNING NEM
At anskaffe, udvide eller udskifte Workforce Managementløsning er typisk ikke en nem beslutning for ledelsen i større
virksomheder.
For det første kræver beslutningen en fordelagtig business
case, da investeringen jo helst skal betale sig. For det andet er
markedet for Workforce Management komplekst at gennemskue med mange typer af leverandører.
Derfor har vi samlet en række gode råd og overvejelser, som
hjælper dig med at konkretisere business casen og navigere i
landskabet af løsninger. Det sparer dig for tid, og du har en
ting mindre at bekymre dig om …

Hvornår er det tid til at investere
i et (nyt) tidsregistreringssystem?
DER KAN VÆRE FLERE ÅRSAGER TIL, AT VIRKSOMHEDER OVERVEJER AT INVESTERE I ET
NYT TIDSREGISTRERINGSSYSTEM. OG NOGLE ER MERE PRESSERENDE END ANDRE …

De 3 mest udbredte årsager er:

Forældet teknologi eller
udfasede produkter

Forældede
brugerflader

Funktionalitetskløft

FORÆLDET TEKNOLOGI OG
UDFASEDE PRODUKTER
Softwareprodukter vil på et tidspunkt – og af
forskellige årsager – nå afslutningen af deres
produktlevetid.
Årsagerne kan være markedets efterspørgsel
og den teknologiske udvikling, som fører til
ændringer i produktet, eller at produktet simpelthen modnes og erstattes af produkter med
bedre funktionalitet.
Det betyder, at leverandører simpelthen vælger
at stoppe med at videreudvikle, sælge og yde
support til et specifikt produkt. Det får ofte
virksomheder til at vurdere, hvordan det påvirker
deres processer, integrationer, netværk osv.
En sådan situation udgør ofte en ’brændende
platform’ for virksomheden, hvilket tilskynder en
hurtig beslutningsproces. Den nye løsning skal jo
helst være på plads på et bestemt tidspunkt for
at sikre kontinuitet i registreringerne.
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SYDBANK havde et ældre, utidssvarende
system med begrænsede udviklingsmuligheder. Systemet var tungt at arbejde i, og
der var ingen information om medarbejdernes møde- og gåtidspunkter, ingen mulighed for at styre lokalaftaler og ingen rapportering.

FORÆLDEDE BRUGERFLADER
Mange virksomheder anvender stadig papirbaserede timesedler, Excel-ark eller andre manuelle
processer til at holde styr på timer og opgaver og
til at lave vagtplaner. Det er ikke bare tidskrævende, men kan også resultere i fejl. Derudover
giver det ofte en række udfordringer i forhold til
analyser og rapportering, da data ikke er nemt
tilgængelige for den eller de personer, der skal
have adgang til dem.
Og med en stadig mere mobil arbejdsstyrke, der
rejser eller arbejder ude af huset, er efterfølgende bunke-registreringer, unøjagtigheder og
forsinkelser tit en del af hverdagen.

DOKKA FASTENERS anvendte tidligere
manuelle stemplingsure til komme/gåregistrering. Det medførte ikke bare fejl og
stort tidsforbrug i lønbehandlingen, men
betød også manglende overblik over
medarbejdernes tilstedeværelse, sygefravær og ferier og dermed 14 dages
forsinkelse i status på løn, overtid etc.

FUNKTIONALITETSKLØFT
Beslutningen om at skifte system kan også være
drevet af et ønske om at få adgang til funktionalitet, som ikke er tilgængelig i den nuværende
løsning.
Automatisering af de administrative processer er et
af de helt centrale ønsker, der ofte vejer tungt. Det
samme gælder krav om bedre og hurtigere tilgængelig statistik og ledelsesrapportering.
Men det kan også være et ønske om at kunne
registrere den anvendte tid på enten projekter eller
jobs/ordrer i produktionen til opfølgning og evt.
optimering af den daglige planlægning. Eller et
ønske om fleksibel planlægning og replanlægning af
personalestyrken for at undgå dyre overtidsbetalinger eller overflødig arbejdskraft.

SUPERGROS ønskede et gennemskueligt tidsregistreringssystem med integration til lønsystem, fraværsregistrering for administrative medarbejdere og automatisk
rapportering via mail. Derudover var det et stort ønske at
afdelingsledere havde tættere kontrol med afvigelser fra
det planlagte tidsforbrug, især i forhold til overarbejde.
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Sådan laver du en god
business case
FORDELENE VED AT DIGITALISERE OG AUTOMATISERE MANUELLE PROCESSER SYNES UMIDDELBART ÅBENLYSE. MEN HVORDAN BEREGNER MAN EGENTLIG VÆRDIEN AF INVESTERINGEN?

Når virksomheder overvejer at investere i
Workforce Management-løsninger til løbende
registrering og rapportering af medarbejdernes
arbejdstid og fravær samt arbejdsopgaver, er
formålet oftest ledelsens ønske om:

• At effektivisere de administrative lønprocesser
• At øge produktiviteten i hele organisationen
• At få bedre overblik over og indblik i virksomheden og dens ressourcer

INVOLVER CENTRALE
INTERESSENTER
Det er vigtigt at inddrage de mest centrale
interessenter i organisationen og forstå, hvordan
en ny løsning kan skabe værdi inden for deres
område.
Men hvem er de centrale interessenter i organisationen? Og hvordan sikrer virksomhedens
ledelse, at de adopterer og anvender løsningen
mest hensigtsmæssigt i forhold til virksomhedens mål, processer og strategi?
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THE 5C STAKEHOLDER
WORKFORCE MANAGEMENT MATRIX
Virksomheder kan med fordel bruge ”The 5C
Stakeholder Workforce Management matrix”
som skattekort til at konkretisere business
casen og lave en plan for forandring og succesfuld implementering.
Modellen er en overskuelig matrice, der matcher
5 væsentlige Workforce Management-temaer
med 5 centrale interessentgrupper i organisationen.

EXECUTIVES

FINANCE

HVAD ER WORKFORCE MANAGEMENT?
Workforce Management (WFM) omfatter
alle de aktiviteter, der er nødvendige for at
sikre, at virksomheden har effektive
medarbejdere. Essensen af Workforce
Management handler om at planlægge de
rette ressourcer til den rette tid og det
rette job.
På den måde kan man sikre, at virksomhedens job- og aktivitetsbehov dækkes, og
at ressourcerne aflønnes korrekt i forhold
til gældende overenskomster og lokale
aftaler på den mest effektive måde.

OPERATIONS

HR/PAYROLL

EMPLOYEES

CAPABILITY

CAPACITY

COST

CONNECTION

COMPLIANCE

The 5C Stakeholder Workforce Management matrix

Med modellen kan virksomheden nemmere
overskue, hvordan de 5 væsentlige temaer
indvirker på de 5 centrale interessenter, og
hvilken rolle en Workforce Management-løsning
bør indtage for at maksimere effektivitet og
produktivitet i organisationen med mindst
mulige risici.

Hør Workforce Management-analytikeren Mollie
Lombardi forklare, hvordan I finder vejen til Workforce
Management-skatten i jeres organisation og
konkretiserer business casen ved hjælp af
‘The 5C Stakeholder Workforce Management matrix’.

Samtidig giver modellen mulighed for at udvælge og prioritere de indsatsområder, virksomheden mener giver størst resultat.
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PRIORITER DE VIGTIGSTE FUNKTIONER
Et godt råd er også at undersøge, hvad virksomhedens eksisterende systemer kan, og hvordan de
gør det i forhold til virksomhedens mest kritiske
behov og ønsker.

TRE CENTRALE SPØRGSMÅL
ER VIGTIGE AT FÅ VENDT:

1
2
3
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Hvordan og hvor let indsamles de
nødvendige planlægnings- og
arbejdstidsdata blandt medarbejdere i organisationen?

Med hvilken grad af automatisering, præcision og hastighed
beregnes og behandles de indsamlede data i hvilke systemer?

Hvordan, hvor og hvor hurtigt gøres
de indsamlede data synlige og
anvendelige for mellemledere,
topledelse, HR og medarbejdere?

Med en grundig kortlægning af de nuværende
(as is) arbejdsgange i forhold til registrering af tid
med input fra alle interessenter, får virksomheden et godt overblik over de mest forretningskritiske behov og ønsker. Og dermed værdifuldt
input til kravspecifikationen til den fremtidige (to
be) løsning.

EKSEMPLER PÅ VÆRDISKABELSE:

MINDRE TIDSFORBRUG
på dobbeltindtastning af ugesedler, kontrol og fejlrettelser.
Det vil især give en stor tidsbesparelse i lønadministrationen, hvor virksomheder kan
forvente at kunne halvere den
tid, der bliver brugt i dag

TIDSSVARENDE
OG SKALERBAR
løsning med
gode udviklingsmuligheder
ROBUST ITUNDERSTØTTELSE
af lønprocessen
BEDRE
OVERBLIK OG
FLERE DETALJER,
da statistikker og
rapporter vil være
hurtigere tilgængelige

AUTOMATISK PROCES
FOR GODKENDELSER
med mulighed for at opsætte
flere godkendelsesniveauer
og definere stedfortrædere
(kan spare 0,5-1,0 time om
ugen)

BEDRE KVALITET
I REGISTRERINGERNE
Registreringer kan kun foretages på
aktive sagsnumre, og løsningen
beregner selv overtid og afrundinger.
Det letter registreringen for medarbejderne og reducerer behovet for
opfølgning og rettelser (med op til
50%)
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Førstehjælp til
evaluering af løsning
NÅR DEN STRATEGISKE ARGUMENTATION OG DE POTENTIELLE GEVINSTER VED
AT INVESTERE ER PÅ PLADS, ER NÆSTE SKRIDT AT KIGGE NÆRMERE PÅ, HVILKEN
LEVERANDØR DER KAN TILBYDE DEN RETTE LØSNING.

Som tidligere nævnt er markedet for Workforce
Management komplekst at gennemskue med
mange typer af leverandører, der hver især
tilbyder forskellige former for løsninger, teknologier og services. Det betyder, at det kan være en
tidskrævende opgave at kortlægge de mange
løsninger og leverandører på markedet.
Men heldigvis er der god hjælp at hente!
Den anerkendte analysevirksomhed Gartner har
nemlig udarbejdet en guide, ‘Market Guide
for Workforce Management Applications’*,
som hjælper virksomheder med at navigere i
landskabet af løsninger og leverandører.
KOG LEVERANDØRFELTET NED
Guiden omtaler 22 udvalgte leverandører,
og giver indblik i:
•
•
•
•
•

Løsningernes funktionalitet
Geografisk rækkevidde
Branchekendskab
Partnerskaber og
Integrationsmuligheder
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Guiden kan derfor bidrage til at koge leverandørfeltet ned til 3-4 potentielle leverandører, som
lever op til jeres mest forretningskritiske behov og
ønsker. Mark Information er for andet år i træk
inkluderet i guiden med vores ProMark-løsning.

“
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* Kan

Mange virksomheder står i et dilemma omkring
at skulle vælge en Workforce Managementløsning. Vi oplever derfor i stigende grad, at virksomheder anvender Gartners rapporter som led i
deres evaluerings- og beslutningsproces.

”

ProMark
– en fremtidssikret løsning til
opsamling af tid og fravær
PROTIME ER ET ONLINE TIDSREGISTRERINGSSYSTEM, DER PASSER TIL ALLE TYPER
VIRKSOMHEDER OG TIL BÅDE FUNKTIONÆRER OG TIMELØNNEDE MEDARBEJDERE.

ProTime er ProMarks hovedmodul, der varetager
alle funktioner vedrørende medarbejdernes komme/
gå-registreringer og fravær. Fra online registrering
over godkendelse til afslutning af lønperiode,
dokumentation og overførsel til lønsystem. ProMark
har standardintegration til de mest udbredte
lønsystemer i Danmark.
Registreringer kan foretages via dataopsamlingsterminaler, PC og mobile enheder. Og virksomheden
bestemmer selv, hvordan medarbejderne skal
identificere sig (kort, biometri, brikker eller med en
kode).
FORENKLET RAPPORTERING
OG ADMINISTRATION
Når virksomhedens aftaler og overenskomster er
lagt ind i systemet, er det let at vedligeholde data
som fx medarbejdernes stamoplysninger, regler
for møderegistrering, godkendelsesprocedurer,
rapportering og lønoverførsel.

Ud over ProTime tilbyder ProMark en række andre
moduler til bl.a. job- og aktivitetsregistrering,
bemandingsplanlægning, udvidet rapportering og
Business Intelligence, forskellige brugerflader,
integration til andre forretningssystemer samt
tilkøbsydelser til drift af systemet.

ProTime håndterer alle overenskomstregler for
overtidsberegning, tillæg, fravær, afrundinger, saldi
m.m. og forhindrer eksempelvis, at en medarbejder kan afholde mere ferie, end der er optjent.
Medarbejderne registrerer selv alle daglige
hændelser, der er relateret til komme/gå-registreringen, og alle løbende saldi for arbejdstid, ferie,
flex og afspadsering kan præsenteres for medarbejderen på PC’en og/eller registreringsterminalen.
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PROMARK FORENKLER RAPPORTERING
OG ADMINISTRATION GENNEM:

• Sparet tid på administration, registreringer og godkendelser
• Minimering af manuelt arbejde med
indtastning af arbejdstider og fravær
• Brugervenlige og intuitive skærmbilleder
• Bedre opfølgning på ikke-produktiv 		
arbejdstid
• Hurtigere faktureringsgrundlag
• Standardiseret integration til dit HR-,
løn- eller ERP-system
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Erfaringer viser, at ProTime kan
REDUCERE DE ADMINISTRATIVE
OMKOSTNINGER MED OP TIL 3%
gennem automatisering af de manuelle
processer, færre forespørgsler til lønadministrationen og automatisering af
godkendelsesprocedure for ledere.
Derudover er det muligt at REDUCERE
FRAVÆR MED HELT OP TIL 25%
gennem målrettede processer via øget
indsigt i fravær på tværs af medarbejderkategorier, geografiske lokationer med mere.
Afhængigt af den enkelte virksomheds
situation kan løsningen ofte TJENE
SIG SELV HJEM INDEN FOR ET ÅR.

HVORDAN SER BUSINESS CASEN UD FOR JER?
Vil du vide, om det er en god business case at få bedre
styr på tid, løn, fravær og bemanding i din virksomhed?
Lav en hurtig beregning af potentialet ved at implementere
ProMark ved hjælp af vores Business Impact Assessment.
Testen tager bare 2-3 minutter at besvare og giver svar på:
• Hvad koster det jer?
• Hvor meget kan I spare?
• Hvor hurtigt er investeringen tjent hjem?
TAG TESTEN OG FÅ SVARET NU:
www.mark-info.dk/indsigt/business-impact-assessment
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ProTime kan suppleres med en række undermoduler,
der forenkler og effektiviserer lønadministrationen
yderligere og sikrer korrekt løn til tiden:

AUTOMATISK OVERFØRSEL AF
UDLÆG OG KØRSEL
ProTravel anvendes til at rapportere kørsel og
udgifter som fx transportudgifter og/eller andre
udlæg i forbindelse med en specifik opgave.
Modulet understøtter alle udgiftsgodtgørelser i én
og samme løsning og har en integreret procedure
for godkendelser. Og udbetalingsgrundlaget overføres automatisk til lønsystemet.
Det reducerer ikke bare administration for alle i
organisationen, men sikrer også at gældende
lovgivning og dokumentationskrav overholdes.
NOTIFIKATIONER SIKRER
KORREKT LØNGRUNDLAG TIL TIDEN
ProNotify tilbyder automatiske notifikationer til
medarbejdere, brugere eller godkendere om specifikke hændelser eller manglende hændelser. Det
kunne fx være manglende registreringer, kvitteringer for udfyldt lønperiode og/eller godkendelser.
Proaktive notifikationer sikrer, at lederne ikke skal
bruge unødig tid på at lede efter uoverensstemmelser. Derudover er de med til at sikre, at registreringer og godkendelser sker i tide inden lønperiodens afslutning, og det giver mindre tidspres i
lønbehandlingen.
STRUKTURERET OPFØLGNING
PÅ FRAVÆR OG OVERARBEJDE
Derudover er det muligt at udnytte de informationer
om fravær og overtid, som allerede findes i systemet, til at fastlægge rutiner for sygefraværssamtaler
og anden opfølgning på medarbejdernes work/life
balance.
ProAbs er redskabet til at få overblik over medarbejdernes fraværs- og overarbejdsmønstre og få
adviseringer i tilfælde af uregelmæssigheder.
Systemet hjælper med at håndtere de lovpligtige
trivsels- og sygefraværssamtaler, dagpengerefusioner og indrapportering til DA, Danmarks Statistik
m.m.
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Cases:
Hvad siger
kunderne?
EN RÆKKE KUNDER FORTÆLLER HER,
HVILKE FORDELE DE OPLEVER MED PROMARK.

LÆS FLERE CASES PÅ VORES HJEMMESIDE: www.mark-info.dk/kunder/kundehistorier
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KUNDECASE

FLEKSIBELT OG FREMTIDSSIKRET SYSTEM TIL STYRING AF SYDBANKS OVERENSKOMSTER
Sydbank er en af Danmarks største banker og dækker stort set alle økonomiske behov for både private
og erhvervsvirksomheder. Banken har ca. 2.200 medarbejdere og ca. 60 filialer fordelt over hele landet
samt 3 filialer i Tyskland.
Sydbank havde et ældre, utidssvarende system med begrænsede udviklingsmuligheder. Systemet var
tungt at arbejde i, og der var ingen information om medarbejdernes møde- og gåtidspunkter, ingen
mulighed for at styre lokalaftaler og konti/saldi og heller ingen rapportering.
Sydbank implementerede ProMark med moduler til komme/gå- og fraværsregistrering, fremmødeanalyse, automatiske notifikationer og integration til lønsystem, NemRefusion og Microsoft Outlook.

‘Med ProMark har vi fået det fleksible og
fremtidssikrede system til styring af vores
overenskomster, som vi havde brug for’.
POUL MAI, ADMINISTRATIONSCHEF, SYDBANK

SYDBANK HAR OPNÅET FØLGENDE
RESULTATER:
• Brugervenlig administration af tidsregistrerings- og lønprocessen
• Fuldt overblik over medarbejdernes
tilgængelighed og fravær
• Bedre service over for bankens kunder
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KUNDECASE

MINDRE TIDSFORBRUG OG BETYDELIGT FÆRRE FEJL I LØNBEHANDLINGEN
Dokka Fasteners er specialproducent af skruer og fæstemidler til fx vindmøller, borerigge, kraner og
stålkonstruktioner. Virksomheden beskæftiger 115 ansatte.
Dokka Fasteners ønskede at reducere den tid, der blev brugt på komme/gå-registreringer uden at
påvirke kvaliteten og samtidig skabe bedre overblik over tilstedeværelse, sygefravær og ferier. Derudover
oplevede de 14 dages forsinkelse i status på løn, overtid etc. og havde dermed ikke overblik i realtid.
Med ProMark er de manuelle processer blevet automatiseret, hvilket giver en markant højere kvalitet i
lønnen. Tidsforbruget på lønbehandling og kontrol er reduceret med 3-4 dage om måneden, og antallet af
fejl er minimeret drastisk. Derudover har Dokka Fasteners med data i realtid fået kontrol over virksomhedens tidsforbrug og bemanding.

‘Med ProMark har vi fjernet brugen af manuelle stemplingsure og
elimineret vældig mange manuelle rutiner. Vi har nu et opdateret
overblik over hvem der har været på arbejde og hvornår. ProMark er
meget brugervenligt og let at anvende for produktionen’.
GRETHE ROGNSTAD, PERSONALEKOORDINATOR, DOKKA FASTENERS
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KUNDECASE

EN LANGTIDSHOLDBAR OG KALORIERIG TURN-KEY LØSNING
SuperGros er grossist til dagligvaremarkedet samt kiosk- og convenience-markedet. SuperGros har en
medarbejderstab på ca. 1.100 medarbejdere fordelt på tre terminaler.
SuperGros ønskede et gennemskueligt tidsregistreringssystem med integration til lønsystemet, ensartet håndtering af registreringer på tværs af virksomheden, fraværsregistrering for administrative
medarbejdere og automatisk rapportering via mail. Derudover var det et stort ønske, at lederne havde
tættere kontrol med afvigelser fra det planlagte tidsforbrug, især i forhold til overarbejde.
Med ProMark og moduler til advisering og rapportering indførtes nye online rutiner for godkendelser.
Datagrundlaget til lønkørslerne er blevet ensartet, og opfølgningen på afvigelser i planen har fået et
markant løft. Det har ikke bare reduceret tidsforbruget og givet bedre kvalitet i lønbehandlingen, men
også større gennemsigtighed over KPI’er bl.a. på fravær pr. afdeling.

‘ProMark erstattede en anden tidsregistreringsløsning, hvilket dels var
en særdeles værdiskabende aktivitet for SuperGros, dels en rigtig god
oplevelse for brugerne – ProMark er en super brugervenlig løsning’.
HENRIK AGERSKOV, PROJEKTLEDER, SUPERGROS A/S
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Sådan kommer du videre
HAR DU RÅD TIL AT LADE VÆRE?

Maksimal udnyttelse af tid bliver stadig vigtigere
for virksomheder i alle brancher.
Med en moderne, digital tidsregistreringsløsning
kan I eliminere en række manuelle og tidskrævende arbejdsgange. Det sparer ikke bare betydelig tid for både medarbejdere og administration, men reducerer også risikoen for fejl. Og
med data i realtid har virksomheden hele tiden
fingeren på pulsen og er sikret et faktuelt og
validt beslutningsgrundlag.
Vi har i denne guide forsøgt at beskrive nogle af
de overvejelser, I bør gøre jer, hvis I står en
situation, hvor jeres nuværende system ikke
længere er tilstrækkeligt. Vi håber, at den har
inspireret jer til, hvordan I kan gribe valget af et
nyt system an.

VI ER KLAR TIL AT HJÆLPE DIG
Har du brug for yderligere råd eller vejledning for
at komme videre med at anskaffe, udskifte eller
udvide virksomhedens Workforce Managementløsning, er du velkommen til at kontakte os.
Vi indgår gerne i et samarbejde med jer om at
udarbejde en business case, hvor den konkrete
værdi ved at implementere ProMark og afkastet
af jeres investering (ROI) kvalificeres nærmere.
Erfaringer viser, at besparelsespotentialet er
stort, så har du råd til at lade være?
Kontakt os i dag på telefon 4690 0000
eller info@mark-info.com.
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PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT

TIDSREGISTRERING

FRAVÆR

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

Moderne, sikre API-baserede integrationer til løn,
HR og ERP sørger for udveksling af vigtige data og
brugeroplevelser

ANALYSE

DRIFTSPLATFORME

Præcis registrering af arbejdstid og fravær valideret
mod aftaler og overenskomster skaber det rette
løngrundlag

Rapporter og Business Intelligence til analyse af data
fra alle dele af ProMark for fakta-baserede 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

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 1.000 installationer og 300.000 brugere. Læs mere på www.mark-info.dk.
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