DOKKA FASTENERS
OM DOKKA FASTENERS

Dokka Fasteners er spesialprodusent av festemidler til krevende oppgaver. For
eksempel, hvis en bolt skal brukes i et aggressivt miljø med sterke
klimapåvirkninger eller hvor luften har et høyt saltinnhold, så vel som en høy
mekanisk slitasje, vil et standardprodukt ikke være egnet. Eventuelle feil vil
medføre uforholdsmessige kostnader. Det er der Dokka Fasteners kommer inn i
bildet. Når produsenter av vindmøller, borerigger, kraner og stålkonstruksjoner
trenger festene, setter de ekstremt høye krav til kvaliteten på materialet og
produksjonen.
Dokka Fasteners startet sin produksjon i Dokka i 1970 og sysselsetter 115 personer
og har en estimert omsetning på 420 mill NOK i 2011. De er også representert
utenfor Norge med et salgskontor i Kolding, Danmark, og et produksjonsanlegg i
USA.
SITATER – DOKKA FASTENERS

 ”ProMark har fjernet bruken av manuelle stemplingsur og eliminert veldig
mange manuelle rutiner. Vi har nå en oppdatert oversikt over hvem som har
vært på jobb og når. ProMark er meget brukervennlig og lett å bruke for
produksjonen.”
GRETHE ROGNSTAD, PERSONALKOORDINATOR, DOKKA FASTENERS

www.dokkafasteners.com
OM MARK INFORMATION
Mark Information er en innovativ programvareleverandør som tilbyr Workforce Managementløsningen ProMark fra kontorer i Danmark, Norge,
Sverige, Storbritannia og Romania.
ProMark 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.
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DOKKA FASTENERS: MINDRE TIDSFORBRUK OG BETYDELIG
FÆRRE FEIL I LØNNSBEHANDLINGEN
UTFORDRINGEN

 14 dages forsinkelse med status
på lønn, overtid etc.
 Redusere tid brukt på komme/gå
registreringer uten å påvirke
kvaliteten
 Uoverskuelig oversikt over
sykefravær, mønstringstid og ferier
 Å ivareta 5 skiftsordning, og eventuelle andre skiftordninger på sikt

PROSJEKTOMFANG OG SUCCESKRITERIER

Et brukervennlig system, som er
enkelt å bruke i produksjonen
Hurtig komme og gå stempling
med online validering
Løsning som kan ivareta både
tidsregistrering og adgangskontroll
Enkle registreringsterminaler med
mulighet for å lese ut egne enkle
rapporter
Direkte integrasjon til lønn

METODER

 Implementering av ProTime
 Integrasjon med Aspect4 Lønn
 Registrering på ProTerminal i
produksjonen
 Registrering på ProPortal i
administrasjonen
 Implementering av ProAccess

UTBYTTE

Sanntidsoversikt over
bemanningen.
Kontroll over virksomhetens
tidsforbruk og bemanning
Bedre kvalitet i lønn da manuelle
prosesser er blitt automatisert
og ProTime har direkte
integrasjon med lønnsystemet

PRIMÆRE RESULTATER

 Tidsforbruk i lønnsbehandling
og kontroll er redusert med 3-4
dager i måneden.
 Antallet feil i lønnsbehandlingen er minimert drastisk
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