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Hva har HR til felles med Chandler
Bing fra TV-serien ”Venner for
livet”?
Når har du sist forklart omgivelsene dine om
jobben din? Og er det vanskelig?
Til inspirasjon har vi bedt en rekke HR-ledere om
å svare på: "Hvordan forteller du om jobben din i
HR til venner, familie og kollegaer?"
De ga oss noen gode forklaringer. Les seks personlige budskap og få forklaring på hva HR-ansvarlige
har til felles med Chandler Bing fra "Venner for livet".
LES MER OG FÅ SVAR PÅ HVA CHANDLER BING GJØR PÅ JOBBEN…

Ny dato for norsk ProMark
Brukerseminar
Vi ønsker å samarbeide med våre kunder på så
mange områder som mulig – også når det gjelder
utvikling av ProMark.
Derfor vil vårt norske brukerseminar bli flyttet til
en annen dato og til Oslo så flere norske kunder
og brukere har mulighet til å delta og bli med å
påvirke utviklingen i ProMark.
MER INFORMASJON FØLGER…

ProMark webinarer
Vi fortsetter rekken av korte webinarer der vi
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introduserer forskjellige funksjoner i ProMark som
man kan dra nytte av.
Før sommeren tilbyr vi webinarer om den enkle,
webbaserte brukerflaten ProPortal (28/4),
Business Intelligence-løsningen ProBI som
aktiverer ProMark data til beslutningsgrunnlag
(20/5) og brukerflater for medarbeidere på farten, ProMobile og ProPC (20/5).
Presentasjonen foregår via internett (TeamViewer) og tar ca. 30 minutter. Ingen forkunnskaper i
ProMark er nødvendig, så sjekk våre webinarer og se hvilke som passer deg.
LES MER OG MELD DEG PÅ...

Mark Information blant de beste
eierstyrte selskaper i Danmark
Den siste utgaven av det danske CXO bladet – et
magasin for toppledere publisert av PwC –
inneholder en oversikt over de ca. 120 beste eierledere i Danmark.
Vi er veldig stolte over at Mark Information er på
listen i 2016!
Resultatet er basert på en analyse av de økonomiske resultatene av 6000 danske eierstyrte selskaper
hvor ca. 120 ble invitert til et personlig intervju før vinneren endelig ble funnet. I år var det 12. gang
prisen ble delt ut.
Analysen ble utført av PwC i samarbeid med Nykredit (en av Danmarks ledende finansgrupper), Dansk
Erhverv (dansk handelskammer) og Finans (en dansk næringslivsavis).
SE HELE LISTEN PÅ SIDE 10-11 (PÅ DANSK)...

Artikkel i SAPSAnytt
Den siste utgaven av SAPSAnytt – et magasin for
medlemmer av SAP brukergruppen SAPSA –
inneholder en ny artikkel fra Mark Information.
Under overskriften "Effektiv datainnsamling gir økt
produktivitet og lønnsomhet," deler Aker
Solutions, og GKN Aerospace sine gode
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erfaringer i å samle inn data direkte fra
produksjonen ved hjelp av ProMark som de aktivt
bruker til en mer realistisk
produksjonsplanlegging i SAP. Det gjør det mulig for dem å konkurrere internasjonalt til tross for høyt
lønnsnivå og raskt endrede krav fra kundene.
LES ARTIKKELEN PÅ SIDE 17-19 PÅ WWW.SAPSA.SE...

Nye kunder
2015 var et flott år for Mark Information, og vi
klarte å opprettholde vår posisjon som den
ledende leverandøren av Workforce
Management-løsninger i Norden gjennom økt
engasjement med eksisterende kunder og salg til
nye kunder.
Siden årsskiftet 2015 har vi ønsket en rekke nye kunder velkommen:
• Coor Service Management
• Easyfood
• Hand2Mouth
• Heidelberg Cement Sweden
• Helmet Integrated
• J. Nørgaard Petersen
• Karolinska Insitutet
• Konga Mekaniska Verkstad
• Lantmännen Schulstad A/S
• MacDuff Shellfish
• Mammen Mejeri
• Mobylife
• Skare Meat Packers
• St1 Refinery
• Stavnskaer Fragt
• Stryhns
• Sydbank
• TCR
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• Tele Greenland
• Unibake Germany
• VikingGenetics
• Vital Petfood Group
• Aarhus Universitet
LES MER...
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