NYKREDIT
OM NYKREDIT

Nykredit er en av Danmarks ledende finansgrupper med bank og
realkreditt til private kunder, næringsliv og landbruk som de primære
forretningsområdene. I tillegg har Nykredit også aktiviteter innen
forsikring, leasing, pensjon, investering og eiendomsvirksomhet.
Samtidig utvikler og utvider Nykredit Totalkredit-partnerskapet med 60
lokale og regionale banker.
Nykredit har sitt hovedkvarter i København og ca. 4.500 ansatte på 43
sentre i hele Danmark.
www.nykredit.dk
SITAT – NYKREDIT

OM MARK INFORMATION

”Nykredit er på vei mot en høyere grad av automatisering for å
øke effektiviteten i organisasjonen. Her spiller tidsregistrering
også en rolle. Med ProMark har vi fått en brukervennlig og
fremtidssikker løsning”.
STEEN SLOTH
AVDELINGSDIREKTØR, IT KONSERNLEDELSE, NYKREDIT

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.

KUNDECASE NYKREDIT

WWW.MARK-INFO.COM

EFFEKTIV REGISTRERING AV TID OG ØKT TRANSPARENS

UTFORDRINGEN

 Selvutviklet system av eldre dato
 Løsningen følger ikke Nykredits
strategi om å bruke standardsystemer
 Stor avhengighet av nøkkelpersoner
 For mange manuelle prosesser

PROSJEKTOMFANG OG SUKSESSKRITERIER

Løsning, som støtter alle ansattes
tidsregistrering, uansett
ansettelsestype
Ansvaret for konfigurasjonen i
forhold til endringer i overenskomsten ligger hos leverandøren
– nå og i fremtiden

METODER

Komme/gå registrering (ProTime)
Tilpasning av registreringsmetode
for de ulike typer ansettelser
E-post varslinger skreddersydd til
Nykredit (ProNotify)
Kjøregodtgjørelse (ProTravel)
Integrasjon til Visma Lønn og
Outlook kalender
Business Intelligence (ProBI)
UTBYTTE

Data og rapporter i sanntid
Transparens i forhold til
data/datakvalitet
Moderne brukergrensesnitt
Fremtidssikkert system, hvor
utviklingen skjer hos leverandøren

SOME PICTURE/ILLUSTRATION FROM
PROJECT

PRIMÆRE RESULTATER

 Effektiv administrasjon av
tidsregistreringsdata
 Oversikt for lederne i sanntid
 Moderne og intuitivt
brukergrensesnitt

Integrasjon til system til
planlegging av ressurser
Oversikt for leder
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