PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT

ProBI

PROBI – DRA NYTTE AV SELSKAPETS DATA
FOR Å TA BEDRE BESLUTNINGER
ProBI er Mark Informations Business Intelligence-løsning som gjør det mulig å analysere
årsakssammenhenger basert på de dataene som finnes i ProMark. Med ProBI kan virksomheten trekke ut data fra ProMark og legge inn dem i Excel eller et annet verktøy til enkel
bearbeiding og presentasjon. Dessuten kan ProBI levere datakuber som kan kombineres
med virksomhetens øvrige data og analyseres i virksomhetens eget Business Intelligencemiljø.
ProBI sikrer således at data blir tilgjengelige i forhold til behov og situasjon og kan benyttes aktivt som beslutningsgrunnlag!
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PROBI – DRA NYTTE AV SELSKAPETS DATA
FOR Å TA BEDRE BESLUTNINGER
ANALYSE AV
PROMARK-DATA

ProBI er Mark Informations Business Intelligence-løsning som gjør det mulig å
analysere årsakssammenhenger basert på de dataene som finnes i ProMark.

DATAVAREHUS TIL

Med ProBI kan data fra fraværsregistreringer, prosjektregistreringer, overtids-

PRESENTASJON I F.EKS. EXCEL

beregning med mer leveres over i et datavarehus. Dette gjør at virksomheten kan
analysere og behandle dem i Excel eller et annet verktøy. Virksomheten kan se
dataene i et fugleperspektiv, eller fordype seg i detaljene, alt etter behov.

KUBER TIL BUSINESS

Har virksomheten sitt eget Business Intelligence-miljø kan ProBI levere datakuber

INTELLIGENCE-MILJØ

til det. Det gir mulighet til å kombinere ProMark-data med virksomhetens øvrige
data og analysere dypere på tvers av systemer.

SYSTEMLANDSKAP

ETL

SQL-

dataeksport

server

datavarehus

DATA BARE TILGJENGELIGE

Tilgang til data styres av brukerens rettigheter i ProMark. Dette betyr at den enkelte

FOR RELEVANTE BRUKERE

brukeren kun kan jobbe med data som er relevante for hans/hennes rolle og funksjon.
ProBI er et avansert og fleksibelt tillegg til de rapporterne som kan lages i ProReport.

TILLEGG TIL PROREPORT

Det brukervennlige rapporteringsverktøyet gjør det lett å lage rapporter uten nevneverdige forkunnskaper innenfor Business Intelligence-området.

ANALYSE AV
ÅRSAKSSAMMENHENGER

ProBI gjør det altså mulig å analysere årsakssammenhenger og utarbeide rapporter
tilpasset virksomhetens umiddelbare behov for kunnskap og beslutningsgrunnlag.
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MANGE DATA, HURTIG!
BRUKES TIL ANALYSE AV:

Med ProBI får virksomheten raskt bedre oversikt over de mange, verdifulle data
som finnes i ProMark og kan f.eks. analysere:

FRAVÆR

•

Analyse av årsaker til fravær, fravær fordelt på medarbeidertyper, hvordan
fraværet varierer på tvers av land, divisjoner og avdelinger, informasjon om
disse avdelinger som f.eks. antal medarbeidere, medarbeiderkategorier, i
hvilke perioder fraværet har vært spesielt uttalt høyt

OVERTID

•

Analyse av overtid og utgifter på tvers av organisasjonen

EFFEKTIVITET

•

En grundig analyse av effektiviteten av ordrer og operasjoner, samt på
ansatte og arbeidsflyt

PROSJEKTER

•

Oppfølging av prosjekter med dimensjoner og organisatorisk hierarki

OPPRYDDING

•

Endelig kan ProBI også brukes til å gi et bedre overblikk over opprydding i
ulike profiler i ProMark

OVERSIKT, ØKT INNSIKT OG BEDRE BESLUTNINGER
DETALJERT INNBLIK

Med ProBI får virksomheten visuell oversikt over store datamengder og kan til

I VIRKSOMHETEN

enhver tid selv analysere dataene sine nærmere. Data og rapporter kan kompileres etter behov for å få et detaljert innblikk i virksomheten.

STØRRE FORSTÅELSE

I forbindelse med analyser av for eksempel fravær, kan selskapet snart danne

AV UTFORDRINGER

en oversikt over omfanget av utfordringene og hvor det kan være nødvendig å
agere: Hvor har vi de mest stabile medarbeiderne? Hvorfor er fraværet høyere i
denne avdelingen? Hvor bør vi i fremtiden legge produksjonen?

KOMBINER PROMARK-DATA MED

Ved å sammenligne data med andre virksomhetsspesifikke data, som f.eks.

ØVRIGE DATA FOR ØKT INNSIGT

medarbeidertilfredshetsundersøkelser, får virksomheten også nyttige input til
årsakssammenhenger som kanskje må ses i en større sammenheng, f.eks. av
ledelsesmessig karakter.

PROMARK-DATA SOM AKTIVT
BESLUTNINGSGRUNNLAG

ProBI sikrer kort sagt at data blir tilgjengelige i forhold til behov og situasjon – og
kan benyttes aktivt som faktabasert beslutningsgrunnlag.
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ProBI er en del av Business Intelligence-løsningene 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.

TID OG FRAVÆR

JOBB OG AKTIVITET

PLANLEGGING

BUSINESS INTELLIGENCE

BRUKERFLATER

INTEGRASJON

Registrering av arbeidstid, fravær og avviksårsaker
validert mot regelverk og avtaler til generering av
det rette lønnsgrunnlag.

Planlegging og bemanning til effektiv bruk av
bedriftens ressurser.

Brukertilgang via smartphones, portal og terminaler
til innsamling, forespørsler og godkjenning av tid,
jobb- og aktivitetsdata.

Jobb-, prosjekt- og prosessregistrering foredler
ERP-data til oppfølging på produksjonsressurser
og produktivitet.

Verktøy til analyse av realtids- og historiske data
til måling av produktivitet, fravær og besparelser.

Standardintegrasjon mot lønn-, HR- og ERPsystemer gir besparelser gjennom automatisering
av administrative prosesser.

TJENESTER

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

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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