PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT

ProAccess

ELEKTRONISK ADGANGSKONTROLL
ProAccess er ProMarks elektroniske nøkkelsystem som sikrer at kun rett person har
adgang til de relevante områdene og bygninger.
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PROACCESS – ELEKTRONISK NØKKELSYSTEM OG DØRADMINISTRASJON
ELEKTRONISK
NØKKELSYSTEM

ProAccess

er

et

elektronisk

nøkkelsystem som erstatter manuelle nøkkelsystemer. ProAccess
administrerer alle dører i virksomheten og settes opp med enten
pinkode, ID-kort (magnetkort, chip,
proximity) eller biometrileser –
eller en kombinasjon av disse. Alle
disse adgangsformene er personlige, og enhver døråpning blir logget. Det er også mulig å ustede
adgang for gjester som kun gjelder i en begrenset periode.

SENTRAL ELLER DESENTRAL

Tilgang administreres fra en sentral eller en desentral database, og eventuelle

ADMINISTRASJON

endringer i oppsettet kan tre i kraft med det samme. ProAccess kommuniserer via
et standard LAN- eller WAN-nettverk.

OFFLINE-KAPASITET

Alle dørenheter er konfigurert med et UPS-batteri slik at systemet fortsatt fungerer
uten ekstern strømtilgang. I tilfelle strømbrudd og/eller nettverksfeil insamles data
og så snart forbindelsen er gjenopprettet, vil alle data registrert i offline-tilstand bli
overført til databaseserveren.

ENKELT FOR BRUKEREN

Nøkkelsystemet er enkelt for brukerne. Det indikerer om kort, pinkode eller begge
deler skal benyttes, og om den enkelte medarbeider har rettigheter til å åpne den
aktuelle døren.

AUTOMATISK

I en virksomhet med mange gjester kan det være en fordel at hovedinngangen

DØRÅPNING

står åpen under normal åpningstid. Utover dette tidspunktet kan ProAccess
konfigureres til at man må identifisere seg for å åpne. Etter den første manuelle
åpningen holder ProAccess døren ulåst. Dermed kan virksomheten sikre at døren
ikke låses opp hvis ingen møter på arbeid.

OPTIMALISERER

ProAccess sikrer også at kun de rette medarbeiderne har adgang til de relevante

SIKKERHETEN

avdelingene. På døroversikten i ProAccess vil superbrukeren kunne se hvilke
medarbeidere som har gått gjennom hvilke dører, slik at man raskt kan få overblikk
over hvem som befinner seg hvor. I tillegg kan alle dørene i virksomheten tvangsåpnes/lukkes fra sentralt hold. Dørene kan også forbindes til virksomhetens brannalarm slik at de automatisk åpner og lukker i tilfelle brann.
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SUPPLEMENT

Ved uautorisert adgang kan ProAccess informere nøkkel-

TIL ALARM

personer i virksomheten og angi hvor den uautoriserte
adgangen har funnet sted. Døre kan deretter tvangsåpnes
og lukkes. Alle opplysninger logges slik at virksomheten har
full kontroll over hvor og når døråpningen har funnet sted.
ProAccess er ikke et alarmsystem, men kan være et nyttig
supplement.

FULLT INTEGRERT MED PROMARK
ET SYSTEM TIL

ProAccess er en modul i ProMark og bruker derfor samme

ADGANGSKONTROLL OG

medarbeiderkartotek som de øvrige modulene. Det grafiske,

KOMME/GÅ-REGISTRERING

intuitive brukergrensesnittet er felles for hele ProMark slik at
virksomheten ikke trenger to separate systemer for å administrere adgang og komme/gå-tider. Det samme identifikasjonsmediet kan brukes
både til adgangskontroll og til komme/gå-registrering.

FASTLAGT PROSES FOR

Systemet kan settes opp slik at medarbeidere ikke kan åpne en dør før de har

ADGANG OG REGISTRERING

registrert møtetiden sin i ProMark, f.eks. ved en ProTerminal i inngangen. Dermed
kan bedriften sikre registrering av møtetider.

ENKEL ADMINISTRASJON OG ØKT SIKKERHET
ENKEL ADMINISTRASJON

ProAccess forenkler virksomhetens administrasjon av adgangsrettigheter. Dersom

AV TILGANG

en medarbeider skal ha adgang til en ny/annen del av bygget/området, trenger
man kun å endre rettigheter i ProMark. Dermed unngår virksomheten risikoen og
bryderiet med at nøkler mistes eller stjeles, og sparer kostnader.

ØKT SIKKERHET

ProAccess bidrar til å øke sikkerheten i din virksomhet. I tillegg til at det blir lettere
å bevege seg rundt ved at nøkler blir overflødige, økes også de ansattes sikkerhet
og tyverisikring. Med ProAccess får dere full kontroll over adgang til virksomheten.
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ProAccess hører til under integrasjon i ProMark Workforce Management. ProMark kan bidra 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

JOBB OG AKTIVITET

PLANLEGGING

Registrering av arbeidstid og avviksårsaker validert
mot overenskomster og avtaler skaper det rette
lønnsgrunnlag

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

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

Planlegging og bemanning til effektiv bruk av bedriftens
ressurser – også ved avvik

BRUKERFLATER

INTEGRASJON

BUSINESS INTELLIGENCE

TJENESTER

Smartphones, portal og terminaler
til registrering, oversikt og godkjenning

Rapporter og analyse av data til måling av fravær,
produktivitet og besparelser

Standardintegrasjon mot lønn-, HR- og ERPsystemer sikrer utveksling av viktig data

Kundeservice, superbrukerservice, private cloud,
applikasjonsforvaltning og hardwareservice som
forenkler den daglige driften av ProMark.
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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.

MARK INFORMATION NORGE · DRONNING EUFEMIAS GT. 16 · 0191 OSLO · +47 2319 1450 · INFO.NO@MARK-INFO.COM · WWW.MARK-INFO.NO

