PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT

ProHost

INTEGRASJON MED PROMARK
ProHost-modulen sikrer oppsett og tilrettelegging av integrasjon mellom
ProMark og andre forretningssystemer. ProHost inneholder allerede en
lang rekke integrasjoner som standard, og det kommer hele tiden flere til.
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INTEGRASJON MED PROMARK
ENKEL INTEGRASJON

ProMark er et personalhåndteringssystem som samler lønn- og produksjons-

MED ANDRE

relaterte data. Via systemmessig integrasjon med andre forretningssystemer,

FORRETNINGSSYSTEMER

som HR-, lønn- og ERP-systemer, samt håndtering og bruk av relevant teknologi,
tilfører ProHost de andre systemene verdier med disse dataene.
ProHost er ProMarks integrasjonsmodul som tilbyr en meget stor mengde standardintegrasjoner samt ytterst avanserte konfigurasjonsmuligheter.

ØKER EFFEKTIVITETEN

ProMark er et enestående verktøy til innsamling, presentasjon og distribusjon av

I DET SAMLEDE

data, og med integrasjon med andre systemer økes effektiviteten betydelig i det

INFORMASJONSSYSTEMET

samlede informasjonssystemet. Aktiv ledelsesinformasjon er et spørsmål om hva
som skjer her og nå: Med overblikk og aktuell informasjon skapes et ledelsesverktøy som gir overblikk og mulighet for hurtig reaksjon, styring og korreksjon.
Med andre ord gjør ProMark det mulig å øke aktualiteten og troverdigheten til:
•

Fremmøtedata

•

Fraværsdata

•

Planleggingsdata

•

Produksjonsdata

•

Lagerdata

•

Omkostningsdata

– på alle nivåer.
KORREKTE OG

Nøkkelen til korrekte styringsdata og innsikt er at innsamlede data er korrekte,

VALIDERTE DATA I

validerte og at ingen informasjon dobbeltregistreres. Med gode integrasjoner,

ALLE SYSTEMER

og et bevisst forhold til hvor grunndata oppstår, og hvilke systemer som fungerer
som master til hvilken type informasjon vil interne prosesser kunne gjøres med
høyere nøyaktighet og hastighet.
ProMarks evne til å samhandle med store deler av omkringliggende systemportefølje fungerer som en multiplikatorfaktor, der man får bedre utnyttelse av
eksempelvis ERP- eller HR-systemene. Integrasjon via ProHost er sikker, er rask
å definere og sikrer at integrasjonsprosjektet er overkommelig.
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FORDELER VED INTEGRASJON MED PROMARK
VERDIFULL OG AKTUELL

Verdifull og aktuell informasjon blir tilgjengelig der hvor den skal brukes, når den

INFORMASJON

skal brukes og uten risiko for manuelle feil eller forsinkelser. Samtidig forsvinner
en rekke administrative rutiner innenfor lønnsberegning, produksjonsplanlegging,
innkjøp, logistikk, lager, salg, ledelse osv.
Våre systemer knytter sammen data fra ERP-, HR-, lønns- og produksjonsstyringssystemer med den virkelige verden, og på den måten oppnås en synergieffekt ved
at våre kunder får et solid og faktabasert beslutningsgrunnlag.

GAVNER ALLE

Med den riktige informasjonen tilgjengelig i de riktige systemer, optimeres evnen

BEDRIFTENS

til å fokusere på det viktige, og tilrettelegge planer når uventede hendelser inntreffer.

FORRETNINGSPROSESSER

Dette gir en ytterst fleksibel og effektiv støtte av bedriftens forretningsprosesser.
UTBYTTE FOR BEDRIFTEN

AKTIV LEDELSES-

Effektiviteten i det samlede informasjonssystemet økes betydelig ved å integrere

INFORMASJON

forskjellige administrative systemer. Det som tidligere var historisk rapportering av
forhold som vi likevel ikke kunne rette opp på, blir nå aktiv ledelsesinformasjon om
hva som skjer akkurat nå.
Andre fordeler er:
•

Færre manuelle rutiner

•

Færre feil ved overføring av data

•

Hurtigere informasjon

•

Høyere effektivitet

•

Hurtigere reaksjon på avvik og uventede hendelser

Mark Information har mer enn 400 kunder, og hos alle integreres ProMark mot et
eller flere av kundens andre forretningssystemer – og alltid lønn.
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STANDARD-

ProMark har for øyeblikket standardintegrasjon til følgende systemer:

INTEGRASJONER
LØNNSSYSTEMER
3P-løn

HR-plus maps

PA-Lön

Agda

Huldt & Lillevik

Personec Lønn

ASPECT/4

IBS-Løn

Personec S

AXO Royal

Kontek

PI-Lön

BAS/400

Lessor

POL

Carat Lön

M*LØN/LEC-Løn

Sage

Concorde XAL

Mapics

SAP-HR

DAC

MoorePay

SAP-Lønn

DA-løn

Movex

SLS Fravær

Dataløn

MR-Løn/KMD Perspektiv

SLS Løn

Epos-løn & HR

MS Dynamics AX

SnowdropKCS

Flex

Multi+

SPCS Lön

Formula Lønn & Personal

Multiløn Erhverv (MLE)

Svensk Lön

Hogia Lön

Multiløn Maxi PROMIS

Tieto Persona lønn

HR4

Multisoft

Visma

HRM Software

NVPAS

VIVALDI Lønn & Personal

HR-plus

P’borough

ERP- OG HR-SYSTEMER
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

SnowdropKCS

Concorde XAL

Mitrol

Spektra

IBE

Movex

SuccessFactors

IFE

MS Dynamics AX

Supersys

IFS

MS Dynamics NAV

Workday

Infor ERP LN

Multi+
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TELEFONSYSTEMER
CAX		
Trio Present (serielt og TCP/IP)

TEKNOLOGIER
Filutveksling:
•

Kommaseparert – fast lengde, XML, IDocs (til SAP)

Services (SOA):
•

WCF (Windows Communication Foundation), SAP .Net Connector

Database-/tabellutveksling:
•

DB2/400, Oracle, MS SQL, Progress

Kontakt oss hvis systemet ditt ikke finnes på listen – det er mulig
det er på vei eller at vi kan tilby å fremstille integrasjonen.
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ProHost håndterer integrasjon med 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

Registrering av arbeidstid og avviksårsaker 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 OG AKTIVITET

PLANLEGGING

BRUKERFLATER

INTEGRASJON

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

Smartphones, portal og terminaler
til registrering, oversikt og godkjenning

BUSINESS INTELLIGENCE

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

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

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

TJENESTER

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.
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