DANSK METAL
OM DANSK METAL

Dansk Metal er en av Danmarks største fagforeninger som
organiserer medlemmer med mekanisk, teknisk,
elektronisk eller informasjonsteknologisk utdanning.
De fleste av de 130.000 medlemmene er ansatt i privat
sektor. Omtrent 6000 av medlemmene er ansatt i offentlig
sektor og omtrent 8000 av dem er lærlinger.
www.danskmetal.dk
SITATER – DANSK METAL

OM MARK INFORMATION

▪ "Vi har tidligere gått glipp av sykerefusjoner. ProMark har med
ProAbs sørget for at det ikke skjer igjen. Vi bruker også
fraværs-KPI’er på sykefravær for å sikre et konstant godt
arbeidsmiljø til beste for alle ansatte."
BERIT LARSEN, HR-ANSVARLIG, DANSK METAL

M ark Information er en innovativ programvareleverandør som tilbyr Workforce M anagementløsningen ProM ark fra kontorer i Danmark, Norge,
Sverige, Storbritannia og Romania.
ProM ark hjelper kundene med å optimere produktiviteten, oppnå besparelser ved planlegging av de
rette ressurser til rett tid til den rette oppgaven og
sikrer at ressursene avlønnes korrekt på den mest
effektive måten.
Vi betjener internasjonale virksomheter og har mer
enn 1000 installasjoner og 300.000 brukere.

KUNDECASE DANSK METAL

WWW.MARK-INFO.COM

DANSK METAL: GODT ARBEIDSMILJØ OG OG LETT
TILGJENGELIGE FRAVÆRSREGISTRERINGER I PORTAL
UTFORDRINGEN

 Mistet refusjon ved langvarig
sykdom
 Manglende oversikt over
resterende ferie
 Sikre riktig lønn
 Manglende oversikt over
fleksitidsavtaler

PROSJEKTOMFANG OG SUKSESSKRITERIER

 150 ansatte på hovedkontoret +
50 ansatte på lokal skole
 Enklere administrasjon
 Sikre god trivsel blant ansatte
 Riktig registrering av ferie og
fravær

METODER

 ProPortal inkl. fraværs-KPI, webbasert brukergrensesnitt
 ProAbs sikrer refusion ved langvarig sykdom
 ProNotify for varsling
 ProManagement bemanningsplanlegging
 ProReport informasjonsdeling i form
av rapporter og statistikk
 ProHost integrasjon til lønnssystem
UTBYTTE

PRIMÆRE RESULTATER

 Opprettholde godt arbeidsmiljø

▪ Godt arbeidsmiljø

 Overholdelse av tariffavtaler

▪ Enklere administrasjon

 Online godkjenningspåminnelser

▪ Synlige registreringer for den
enkelte medarbeider

 Fleksibilitet i registreringer på tvers
av avdelingene
 Gjennomsiktighet på KPIer
eksempelvis fravær per avdeling grafisk

▪ Standard rapportering til
myndighederne og andre, så
som Danmarks Statistik og SU
(SamarbejdsUdvalg)
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