PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT

ProAbs Ferie

PROABS ER AVANSERT FRAVÆRSHÅNDTERING
ProAbs består av to funksjonelle områder:
• ProAbs Ferie
• ProAbs Sykdom

PROABS FERIE
ProAbs Ferie støtter tildeling av feriedager i henhold til ferieloven og håndtering av restferie i forbindelse med overgangen til et nytt ferieår.
ProAbs Ferie kan differensiere beregningen i forhold til medarbeidernes ansiennitet, alder
og heltid/deltidsarbeid samt håndtere tildeling av omsorgsdager, seniordager med mer.
Avviklingen av de tildelte feriedagene håndteres via medarbeidernes registrering i ProTime.
Med ProAbs Ferie kan dere sette strøm til opptjenings- og overføringsdelen og dermed
sikre korrekt feriehåndtering i tide.

MARK INFORMATION · PRODUKTBLAD

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT

ProAbs Ferie

PROABS FERIE FORENKLER FERIETILDELINGEN OG OVERGANGEN
MELLOM FERIEÅR
ENKEL HÅNDTERING
AV FERIE

ProAbs Ferie er en spesialisert modul som automatiserer en lang rekke arbeidsflyter i relasjon til feriehåndteringen.

NØYAKTIG OPPTJENING AV

ProAbs Ferie beregner og administrerer opptjening og tilskrivning av ferie i dager

FERIE I DAGER ELLER TIMER

eller timer etter behov, og holder samtidig styr på om den opptjente ferie er med
eller uten lønn.

SMIDIG BRUKERFLATE

Etter det grunnleggende oppsettet kan både ledere, ansatte og administrasjon få
oversikt og det vil i tillegg forenkle jobben med feriehåndteringen i ProPortal.

AVANSERT OPPSETT
ANSIENNITET OG ALDER

Om ferieopptjeningen avhenger av ansiennitet og alder, kan disse kriteriene også
defineres i ProMark, slik at den enkelte medarbeider får det rette antall dager
automatisk og korrekt.

DELTIDSANSATTE OG

Deltidsansatte kan få tildelt ferie i forhold til arbeidstid uten kompliserte manuelle

NYE MEDARBEIDERE

beregninger. Og modulen håndterer også tildeling av ferie til nyansatte som ikke
har vært ansatt hele inntjeningsåret.

EKSTRA FERIEDAGER
SENIORDAGER ELLER

Hvis noen medarbeidere har en avtale for ekstra feriedager, f.eks. seniordager

ANDRE FERIEDAGER

eller på grunn av lang ansiennitet, kan disse automatisk tildeles på grunnlag av
alder eller ansettelsesdato.
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PLANLEGGING AV FERIE
PLANLEG I FORHOLD TIL
FORVENTET FERIEOPPTJENING

Medarbeiderne kan legge inn sine ferieønsker for hele ferieåret ettersom
systemet holder styr på opptjent ferie på tidspunktet ferien skal avholdes.

HVIS FERIESALDOEN

Er det på dette tidspunktet ikke spart opp nok ferie kan systemet avslå fore-

GÅR I MINUS

spørselen eller virksomheten kan tillate at feriesaldoen går i minus med et avtalt
antal dager.

AVVIKLING AV FERIE
PRIORITERT BRUK AV

Når medarbeiderne tar ferie, vil de forskjellige typer ferie bli brukt i den rekkeføl-

FORSKJELLIGE TYPER FERIE

gen virksomheten har prioritert. Samtidig har den enkelte medarbeider alltid tilgang til en oversikt over sin egen feriebalanse, planlagt og godkjent/ikke godkjent
ferie.

OVERGANG TIL NYTT FERIEÅR
SIKKER OVERGANG TIL
NYTT FERIEÅR

STYRING AV GODKJENNINGER

ProAbs Ferie støtter automatisk overgangen til et nytt ferieår inkludert:
•

Oversikt over feriesaldoer

•

Innlegging av ny ferie

•

Overføring av ikke brukte feriedager

Medarbeiderne kan legge inn sine ønsker om overføring av ferie til neste ferieår
via ProPortal. Ønskene legges klar til godkjenning av relevant leder/godkjenner,
og alle parter har løpende oversikt over den tildelte ferien, overføringer mv.

FLEKSITID OG
ANDRE FORDRINGER
2. GODKJENNINGSNIVÅ

ProAbs Ferie kan også håndtere medarbeidernes ønsker om overføring eller
utbetaling av oppsparte dager eller timer, f.eks. fleksitid.
Det er også mulighet for et ytterligere godkjenningsnivå når for eksempel både
leder og lønnskontor må godkjenne utvalgte registreringstyper i ProAbs Ferie.
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VARSLINGER OM FERIE
AUTOMATISKE

Hvis ønskelig er det mulig å sette på varslinger som for eksempel manglende

VARSLINGER

godkjenning av ferieforespørsel, godkjent ferie, avvikende eller overskredet saldo
etc. Virksomheten definerer hvilke hendelser i forhold til ferie som skal utløse en
varsling til medarbeider, leder, lønningskontor eller andre.
Varslinger håndteres i ProNotify (les mer i separat produktark).

KORREKT FERIEHÅNDTERING I TIDE
ENSARTET OG RETTIDIG

Funksjonene i ProAbs Ferie handler helt enkelt om å støtte all feriehåndtering,

FERIEHÅNDTERING

og automatiseringen sikrer at alt skjer i tide og på samme måte for alle ansatte.

PÅMINNELSER OM

Virksomheten unngår uregelmessig behandling og feil i betaling og feriebalan-

NØDVENDIGE HANDLINGER

ser, fordi systemet i god tid kan påminne de ulike funksjonene om oppgaver som
må tas vare på.

SYNLIGHET OG

Riktig og synlig feriehåndtering er av stor betydning både for administrasjonen

OVERSIKT

og den enkelte medarbeider, og bidrar til å øke tilliten og jobbtilfredsheten til
fordel for alle parter.
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ProAbs Ferie er en del av fraværshåndteringen i ProMark Workforce Management. ProMark bidrar til
å administrere virksomhetens største, mest verdifulle og strategiske ressurs, nemlig arbeidsstyrken.
Kontakt oss på 2319 1450 for mer informasjon om alle mulighetene eller se www.mark-info.no.

TIDSREGISTRERING

FRAVÆR

Nøyaktig registrering av arbeidstid og fravær validert
mot overenskomster og avtaler skaper det rette
lønnsgrunnlag

Avansert håndtering av opptjening, forbruk og
overføring av ferie. Sykdomshåndtering med fordeling
på de riktige kontoene og arbeids-flyter til oppfølging
og oversikt

JOBB &AKTIVITET

PLANLEGGING

BRUKERFLATER

INTEGRASJONER

Webbportal, mobilapp og terminaler til registrering,
oversikt og godkjenning

Moderne, sikre API-baserte integrasjoner til lønn,
HR og ERP sørger for utveksling av viktige data og
brukeropplevelser

ANALYSE

DRIFTSPLATTFORMER

Registrering av medarbeidernes aktiviteter (jobb,
prosjekt eller prosess) foredler ERP-data til oppfølging
på ressurser og produktivitet

Rapporter og Business Intelligence til analyse av data
fra alle deler av ProMark for faktabaserte beslutninger
og økt effektivitet

Vakt- og bemanningsplanlegging til effektiv bruk av
bedriftens ressurser – også ved avvik

Standard public cloud, private cloud eller on-premise,
alt etter kundens ønske
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MARK INFORMATION
Mark Information er en innovativ programvareleverandør som tilbyr Workforce Management-løsninger fra kontorer i Danmark,
Norge, Sverige, Storbritannia og Romania. Mark Informations Workforce Management-løsning ProMark hjelper kundene med
å optimalisere produktiviteten, samt 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. Mark Information betjener internasjonale virksomheter
og har mer enn 1000 installasjoner og 300.000 brukere. Les mer på www.mark-info.no.
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