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OM EXCLUSIVE HOTELS and VENUES

Exclusive Hotels and Venues startet for
mer enn 30 år siden og er nå en gruppe
bestående av luksuriøse herregårdshoteller i det sørlige England.
Merket har i årenes løp utviklet og
utvidet seg, og inkluderer nå Exclusive
Golf, som er eksepsjonelle golfklubber i
Sussex og Wiltshire samt to
arrangementssteder.
Det siste nye prosjektet er EHM – Exclusive Hotel Management, en dedikert avtalestyring og konsulentvirksomhet som spesialiserer seg i det britiske markedet
for luksushoteller.
SITATER – EXCLUSIVE HOTELS and VENUES

www.exclusive.co.uk
OM MARK INFORMATION

 "Biometrisk identifikasjon gjør det umulig for ansatte å sjekke hverandre inn,
noe som er avgjørende for virksomheter med mer enn 600 ansatte på så
mange steder."

Mark Information er en innovativ programvareleverandør som tilbyr Workforce Managementløsningen ProMark fra kontorer i Danmark, Norge,
Sverige, Storbritannia og Romania.

 "ProMark har strømlinjeformet vår tids- og fremmøtebehandling, og har gjort
lønnssystemet mer effektivt."

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.
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Vi betjener internasjonale virksomheter og har mer
enn 1000 installasjoner og 300.000 brukere.

KUNDECASE EXCLUSIVE HOTELS AND VENUES

WWW.MARK-INFO.COM

EXCLUSIVE HOTELS AND VENUES: BIOMETRISK
IDENTIFIKASJON AV ANSATTE SKAPER TILLIT
UTFORDRINGEN

METODER

 Registrere de ansattes
arbeidstid korrekt

 ProTerminal med biometrisk
identifikasjon av medarbeidere

 Opprette en enkel oversikt for
ledere

 ProTime

 Opprette unik identifikasjon for
de ansatte
 Forenkle T & A-prosessene for
ansatte og HR og lønnsavdeling
PROSJEKTOMFANG OG SUKSESSKRITERIER

 Konfigurering av lønnsordninger
 Oppsett av terminaler med
biometrisk identifikasjon på 4
steder
 Oppsett av portal som gir en
styringsoversikt
 Integrasjon av lønningsliste

 ProReport
 ProHost
 ProPortal

UTBYTTE

PRIMÆRE RESULTATER

 Ansatte identifisert uten
mulighet for å jukse
 Korrekt registrering av arbeidstid
 Enkel T & A-prosess, noe som
gir mer tid for verdiskapende
aktiviteter
 Korrekt godtgjøring via
integrasjon med lønningsliste

 Ved bruk av biometrisk
identifikasjon unngår man
risikoen for at ansatte sjekker
hverandre inn og tap av
identifikasjonskort
 De administrative kostnadene
reduseres
 Ledere får full oversikt over de
ansattes fravær og
tilgjengelighet
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