Mark Information ønsker god jul

Historier, analyser og nyeste kunnskap innen Workforce Management

SEND TIL
KOLLEGA

Se webversjon her.

PROMARK
PRODUKTINFORMASJON

KONTAKT
OSS

Kjære
Det er juletid, og vi ønsker å takke alle for samarbeid og dialog i løpet av året. Vi ser frem til
enda et spennende år i 2017 - og kan allerede nå love at det vil tilby enda flere nye muligheter.

2016 har vært et travelt år for de fleste - også for oss i Mark Information. Noen høydepunkter fra
året:

• 10 nye versjoner av ProMark med flere nye funksjoner enn noen gang før og modernisert
ProMark plattform
• Velkommen til en rekke nye kunder: APC Overnight, CEVA Logistics, GF Forsikring, Grafisk
Maskinfabrik, Hand 2 Mouth, JN Data, Konga Mekaniska, Lantmännen Lantbruk, Nykredit, SPX,
Sydtrafik, VikingGenetics, Vital Petfood Group - og flere er på vei
• Nytt nettsted og kundeportal med selvbetjening
• Konferanser i de skandinaviske landene og en rekke populære webinarer om funksjonalitet i
ProMark
• Utbygget serien av artikler på Workforce Management
• Flere viktige utmerkelser: Vi er blant de 20 mest lovende teknologileverandører til
næringsmiddelindustrien og blant de beste eierstyrte selskaper i Danmark. I tillegg er vi en av de
18 leverandørene som Gartner har valgt for sin "Market Guide for Workforce Management
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Applications".

Med andre ord har det skjedd mye i forhold til ProMark - og reisen fortsetter! Men for nå vil vi la
julefreden komme over oss og ønsker deg og din familie en riktig god jul og et godt nyttår med
håp om en fremgangsrik 2017!

Med vennlig hilsen
Henrik Trolle og kolleger
LES MER OM HVA 2016 HAR BUDT PÅ...

Mest leste artikler i 2016
1. Hva har HR til felles med Chandler Bing fra TVserien 'Venner for livet'?
2. Bruk de menneskelige ressursene bedre
3. Førstehjelp til evaluering av Workforce
Management løsning
4. Vil du vite hvordan det går med virksomheten?
Spør HR!
5. God datafangst gir økt produktivitet
LES FLER ARTIKLER...

Mark Information Norge
Dronning Eufemias gate 16
0191 Oslo
+47 2319 1450

FØLG MARK INFORMATION:

Customer Care
+47 8005 8878
info.no@mark-info.com
WWW.MARK-INFO.NO

http://www.anpdm.com/newsletter/3996338/414B59467148445E4A71[19-10-2017 15:02:49]

AVBESTILL
NYHETSBREV

