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OM HOLMEN AB

Holmen er et skogindustrikonsern som fremstiller papir, kartong og
trevarer og som driver forretninger innenfor skogbruk og energi. Den
store skogeiendommen og den høye andelen egenprodusert energi er
strategisk viktige ressurser for Homens fremtidige utvikling.
Virksomheten består av fem forretningsområder:
Holmen Paper (papir)
Iggesund Paperboard (kartong)
Holmen Timber (trevarer)
Holmen Skog (forvaltning og utvikling)
Holmen Energi (vannkraft og utvikling innenfor energiområdet)
SITATER – KUNDENAVN

www.holmen.se
OM MARK INFORMATION

 "Man har god kontroll over tilgjengelige medarbeidere og kan dermed
planlegge ressurser effektivt, noe som gir anledning til fordeling av
overtid på flere personer, samt at man unngår brudd på forskriftene"
PATRIK HJELM, PERSONALANSVARLIG, HOLMEN PAPER

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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HOLMEN: ØKT EFFEKTIVITET I PLANLEGGINGSPROSESSEN
OG JEVN FORDELING AV MEDARBEIDERNE MELLOM SKIFT,
GIR FREMTIDIGE BESPARELSER
UTFORDRINGEN

Manuell og tidkrevende
planleggingsprosess.
For høy bruk av overtid på grunn
av usikker og lite fleksibel
planleggingsprosess.
Mangel på tydelighet og
delaktighet i planleggingsprosessen fra operatørenes
synsvinkel.
PROSJEKTOMFANG OG SUKSESSKRITERIER

Økt effektivitet i planleggingsprosessen.
Reduserte kostnader til overtid
og brudd på arbeidstidsbestemmelsene.
Økt tilfredshet hos de ansatte.
Kapasitetsplanlegging over tid
som speiler det faktiske
behovet.

METODER

Overgripende er løsningen en
workforce management-løsning,
som støtter planlegging,
rapportering og oppfølging.
Løsningen består av ProTime som
omfatter alle ansatte i Holmen.
Løsningen kompletteres nå med
ProPlanning for skiftarbeidere.
Integrasjon med HR-plus.
UTBYTTE

Oversikt over skift, inkl. Kvalifikasjoner og saldo, samt hvem som er
fraværende.
Bedre oversikt med mulighet til
identifisering av fremtidige overtidsproblemer.
Enkel og enhetlig planlegging for alt
personale i ett enkelt system.
Støtte for vikarer som tar hensyn til
overtid og arbeidstidsbestemmelser.
Oppfølgingsmulighet for individuelt
fravær og korrigering.

PRIMÆRE RESULTATER

 Økt effektivitet i planleggingsprosessen.
 Reduserte kostnader til overtid
og færre brudd på arbeidstidsbestemmelsene.
 Redusert fravær og relaterte
kostnader.
 Økt tilfredshet hos de ansatte.
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