PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT

ProHost

INTEGRATION MED PROMARK
ProHost-modulet sikrer opsætning og tilretning af integrationer mellem
ProMark og andre forretningssystemer. ProHost indeholder allerede en
lang række integrationer som standard, og der kommer løbende flere til.
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INTEGRATION MED PROMARK
ENKEL INTEGRATION

ProMark er et Workforce Management system som opsamler løn- og produktions-

MED ØVRIGE

relaterede data. Via systemmæssig integration til andre forretningssystemer, så

FORRETNINGSSYSTEMER

som fx HR-, løn- og ERP-systemer, og håndtering og anvendelse af relevante
teknologier, beriger ProHost derved de øvrige systemer med disse data.
ProHost er ProMarks integrationsmodul som tilbyder en meget stor mængde
standardintegrationer samt yderst avancerede konfigurationsmuligheder.

ØGER EFFEKTIVITETEN

ProMark er et enestående værktøj til indsamling, præsentation og distribution af

I DET SAMLEDE

data, og med integration til øvrige systemer øges effektiviteten i det samlede infor-

INFORMATIONSSYSTEM

mationssystem betydeligt. Aktiv ledelsesinformation er et spørgsmål om hvad der
sker her og nu: med overblik og aktuel information skabes et ledelsesværktøj der
giver overblik og mulighed for hurtig reaktion, styring og korrektion.
Med andre ord gør ProMark det muligt at øge aktualiteten og troværdigheden af:
•

Fremmødedata

•

Fraværsdata

•

Planlægningsdata

•

Produktionsdata

•

Lagerdata og

•

Omkostningsdata

– på alle niveauer.
ÉT SYSTEM

Ofte vil en løsning baseret på kun ét system ende med at kompromittere et eller

KAN IKKE ALT!

flere forretningskritiske punkter. En løsning bestående af velintegrerede og dedikerede systemer giver en betydeligt mere fleksibel og effektiv understøttelse af
virksomhedens forretningsprocesser. Det viser erfaringen. Og det er det vi gør!
Kombinationen af ProHost og Mark Informations konsulentkompetencer gør
etablering af en velfungerende integration imellem ProMark og andre systemer
til en relativt enkel og overkommelig opgave.
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FORDELE VED INTEGRATION MED PROMARK
VÆRDIFULD OG AKTUEL

Værdifuld og aktuel information bliver tilgængelig der hvor den skal bruges, når den

INFORMATION

skal bruges og uden risiko for manuelle fejl og forsinkelser. Samtidig elimineres en
række administrative rutiner inden for lønberegning, produktionsplanlægning, indkøb, logistik, lager, salg, ledelse mv.
Vores systemer forbinder de moderne virksomhedsløsninger (ERP) med den virkelige verden, og på den måde udmøntes synergien ved at vores kunder får et solidt
og faktabaseret beslutningsgrundlag.

GAVNER ALLE

Med den rette information tilgængelig i de rette systemer optimeres evnen til at

VIRKSOMHEDENS

fokusere på det vigtige, og til umiddelbart at tilrette planer når uventede hændelser

FORRETNINGSPROCESSER

indtræffer. Altså en yderst fleksibel og effektiv understøttelse af virksomhedens
forretningsprocesser.
UDBYTTE FOR VIRKSOMHEDEN

AKTIV LEDELSES-

Effektiviteten i det samlede informationssystem øges betydeligt ved at integrere

INFORMATION

forskellige administrative systemer. Hvad der tidligere var historisk rapportering på
forhold vi alligevel ikke kan rette op på, bliver pludselig aktiv ledelsesinformation om
hvad der sker lige nu.
Øvrige fordele er:
•

Færre manuelle rutiner

•

Færre fejl ved overførsel af data

•

Hurtigere information

•

Højere effektivitet

•

Hurtigere reaktion på afvigelser og uventede hændelser

Mark Information har mere end 400 kunder, og alle steder integreres ProMark mod
et eller flere af kundens øvrige virksomhedssystemer – og altid løn.
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STANDARD-

ProMark har i øjeblikket standardintegration til følgende systemer:

INTEGRATIONER
LØNSYSTEMER
HR4

Huldt & Lillevik

PA-Lön

3P-løn

IBS-Løn

Personec L

Agda

Kontek

Personec S

ASPECT/4 løn/HR

Lessor

PI-Lön

AXO Royal

M*LØN/LEC-Løn

POL

BAS/400

Mapics

Sage

Carat Lön

MoorePay

SAP-HR

Concorde XAL

Movex

SAP-Løn

DAC

MR-Løn/KMD Perspektiv

SLS Fravær

DA-løn

MS Dynamics AX

SLS Løn

Dataløn

Multi+

SnowdropKCS

Epos-løn & HR

Multiløn Erhverv (MLE)

SPCS Lön

Formula Lønn & Personal

Multiløn Maxi PROMIS

Svensk Lön

Hogia Lön

Multisoft

Tieto Persona lønn

HR-plus

NVPAS

Visma

HR-plus maps

P’borough

VIVALDI Lønn & Personal

Agresso

Instant.SAP

Nevada

ASPECT/4 Industri

JBA

Promis

ASW

Jeeves

SAP R/3 PP & PM

BAAN

Jobscope

Sage

BAS/400

Mapics

Scala

BPCS

MFG-Pro

Spektra

Concorde XAL

Mitrol

Success Factors

IBE

Movex

Supersys

IFE

MS Dynamics AX

Workday

IFS

MS Dynamics NAV

Infor ERP LN

Multi+

ERP- OG HR-SYSTEMER
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OFFENTLIGE SYSTEMER
Danmarks Statistik		
Dansk Arbejdsgiverforening (DA)
NemRefusion

TELEFONSYSTEMER
CAX		
Trio Present (serielt og TCP/IP)

TEKNOLOGIER
Filudveksling:
•

Kommasepareret – fast længde, XML, IDocs (til SAP)

Services (SOA):
•

WCF (Windows Communication Foundation), SAP .Net Connector

Database-/tabeludveksling:
•

DB2/400, Oracle, MS SQL, Progress

Findes jeres system ikke i listen, så kontakt os – det kan være på vej,
eller vi kan tilbyde at fremstille integrationen.
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ProHost håndterer integration med ProMark Workforce Management. Med ProMark hjælper vi
med at styre virksomhedens største, mest værdifulde og strategiske ressource – arbejdsstyrken.
Kontakt os på 4690 0000 for mere information om alle mulighederne eller se www.mark-info.dk.

TID OG FRAVÆR

JOB OG AKTIVITET

PLANLÆGNING

BUSINESS INTELLIGENCE

BRUGERFLADER

INTEGRATION

Registrering af arbejdstid og fravær samt
afvigelsesårsager valideret mod overenskomster
og aftaler til generering af det rette løngrundlag.

Planlægning og bemanding til effektiv
anvendelse af virksomhedens ressourcer.

Brugertilgang via smartphones, portal og
terminaler til indsamling, forespørgsler og
godkendelser af tid, job- og aktivitetsdata.

Job-, projekt- og procesregistrering forædler
ERP-data til opfølgning på produktionsressourcer
og produktivitet.

Værktøj til analyse af realtids- og historiske data
til måling af produktivitet, fravær og besparelser.

Standardintegration mod løn-, HR- og ERPsystemer medfører besparelser gennem
automatisering af administrative processer.

SERVICES

Hotline, superbrugerservice, private cloud,
application management og hardwareservice,
der letter den daglige drift af ProMark.

MARK INFORMATION
Mark Information er en innovativ softwareleverandør der tilbyder Workforce Management-løsninger fra kontorer i Danmark,
Sverige, Norge, Storbritannien og Rumænien. Mark Informations Workforce Management-løsning ProMark hjælper kunderne
med at øge produktiviteten og opnå besparelser gennem planlægning af de rette ressourcer til rette tid til den rette opgave og
sikrer at ressourcerne aflønnes korrekt på den mest effektive måde. Mark Information servicerer globale virksomheder og har
mere end 1000 installationer og 300.000 brugere. Læs mere på www.mark-info.dk.
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