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Historier, analyser og nyeste kunnskap innen Workforce Management
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OSS

God sommer
Sommerferien ligger rett rundt hjørnet, og de fleste av oss kan se frem til en pause i en travel hverdag.

Og du trenger ikke å bekymre deg om ProMark assistanse i løpet av sommeren, om det blir nødvendig!

Vår Customer Care er på plass og tar imot forespørsler innen ordinære åpningstider hele sommeren –
uansett om du kontakter oss via kundeportalen eller skriver til hotline@mark-info.com.

God sommerferie!
KONTAKT CUSTOMER CARE...

Vår nye kundeportal er nå åpnet
Vi har nettopp lansert vår nye kundeportal som nå
også gir mulighet for selvbetjening på pågående
og avsluttede saker.
I tillegg ligger det – akkurat som før – informasjon
om de nye ProMark versjonene,
brukerdokumentasjon, tips og triks, og det er
mulig å vise og bestille deler i vår
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hardwarekatalog. Alt med et nytt visuelt uttrykk!
Vi ser frem til å ønske våre kunder velkommen i den nye portalen!
BESØK KUNDEPORTALEN...

Farvel og velkommen
Velkommen til Anders Dybvik: New Sales
Executive i Norge
Torkil Sivertsen har besluttet å forlate Mark
Information for å satse på en ny mulighet i
karrieren.
Vi er derfor glad å kunne annonsere att Anders Dybvik blir del av Mark Information som Sales
Executive med fokus på den eksisterende kundeportefølje i Norge så vel som nye
forretningsmuligheter i Norge og Sverige.
Anders har mange års salgserfaring og kommer fra en posisjon innen HR og lønnsløsninger hos
Amesto Solutions og iTet AS.
Anders starter på Mark Information den 22. august og vil være basert i Oslo. Henrik Trolle vil fortsatt ha
ansvaret for både den norske og svenske organisasjon.
SE VÅRE KONTAKTER...

Møt dine ProMark kolleger og få
inspirasjon
Ikke glem å registrere deg på ProMark
brukerseminar den 15. september.
Her får du ny inspirasjon og kunnskap, og
muligheten til å bygge nettverk med andre
ProMark-brukere og Mark Information sine
konsulenter.
LES MER OG MELD DEG PÅ...

Hør om prosjektregistrering eller
enkel bemanningsplanlegging
Våre to webinarer i august handler om:
– ProJect: Om fordeling av tid på
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arbeidsoppgaver (19/8)
– ProRoster: Den enkle
bemanningsplanleggingen i webportal (26/8)
Inspirasjon til nye muligheter!
LES MER OM HØSTENS WEBINARER OG MELD DEG PÅ NÅ...

Lovende leverandør til
næringsmiddelindustrien
Mark Information har akkurat kommet på listen
over de 20 mest lovende leverandører av
teknologiløsninger innen
næringsmiddelindustrien i 2016 – en årlig liste
over selskaper som er i forkant av å tilby
teknologiske løsninger for
næringsmiddelindustrien og påvirker markedet,
utarbeidet av CIOReview.
Torkel Olrik, CEO i Mark Information sagt ved den anledningen:
"Vi er selvsagt glade og stolte av valget, som er en anerkjennelse av det arbeidet vi i mange år har
brukt på å utvikle fremtidsrettede teknologiske løsninger for Workforce Management..."
LES HELE HISTORIEN...
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