PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT

ProNotify

PRONOTIFY – VARSLINGER SOM SIKRER HANDLING I TIDE
ProNotify er modulet som automatisk varsler relevante personer om manglende registreringer og godkjenninger. Det forenkler administrasjonen og gir et forbedret lønnsgrunnlag i
tide.
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PROAKTIVE VARSLINGER SIKRER HANDLING FØR DEADLINE
AUTOMATISKE

ProNotify sørger for automatisk varsling til medarbeidere og ledere i tilfeller med

NOTIFIKASJONER

avvik eller spesifikke hendelser registrert i ProMark. Varslingerne sendes som
e-post, SMS eller melding i ProPortal eller ProMobile.

GENERELLE PÅMINNELSER
GENERELLE

En varsling kan være en påminnelse til alle medarbeidere om f.eks. å rapportere inn

PÅMINNELSER

kilometerregnskap eller huske en fast tilbakevendende registrering innen periodens utløp.

MAL OG

Meldinger skrives i en mal og utsendes ved en bestemt hendelse i ProMark. Den

SENDETIDSPUNKT

kan også sendes ut på et fastlagt tidspunkt definert i forhold til et antall dager før
eller etter lønnsperiodens utløp.

Hendelser i ProMark som kan utløse varslinger er:
HENDELSER,

•

NOTIFIKASJONER

Manglende registreringer (kommet, gått, fravær, årsaker samt prosjektregistreringer)

SOM UTLØSER
•

Manglende kvittering for lønnsperiode (for funksjonærer som kun
registrerer fravær)

•

Manglende godkjenning av registreringer og ferieforespørsler

•

Godkjent ferie

•

Varsling om saldo som nærmer seg øvre grense, f.eks. overtid

•

Bursdager og jubileer

•

Alarm på dører med adgangskontroll

•

Ferdig batchjobber kjørt på serveren

•

Feil og avvisninger ved utveksling av data til/fra andre systemer (HR/lønn/ERP)
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INDIVIDUELLE VARSLINGER SENDT AUTOMATISK
AUTOMATISERTE

En mer avansert type påminnelse er indivi-

INDIVIDUELLE MELDINGER

duelle meldinger til medarbeidere, godkjennere eller ledere. De sendes etter forhåndsdefinerte parametere og angitte tider
i forhold til hendelser i ProMark eller i forhold til lønns- eller ferieperioder.
Innholdet i meldingen formuleres i en mal
med variable data for mottaker, avsender
og innhold ut fra de resultater ProNotify har
funnet ved gjennomgangen av registreringer og data.

NOTIFIKASJON TIL

Meldingene kan sendes til en stedfortreder definert i ProMark hvis f.eks. en

STEDFORTREDER

godkjenner er på ferie eller permisjon, så det ikke ligger viktige meldinger og venter.

PORTAL, MOBIL,
E-POST ELLER SMS

Påminnelser kan mottas i ProPortal og ProMobile eller sendes via e-post eller
SMS, slik at de når mottakeren på den mest hensiktsmessige måten.

PERSONLIGE MELDINGER
PERSONLIGE

ProNotify gir også mulighet for å formulere meldinger i fri tekst som kan sendes

AD HOC-MELDINGER

enkeltvis til en eller flere ansatte. Avsenderen kan settes til enten ProMark eller
den relevante avsenderen.

DEFINER AVSENDER

Hvis du sender en slik melding som SMS og med deg selv som avsender, vil
mottakeren kunne svare tilbake via vanlig SMS til avsenderens mobiltelefon.
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SKRIV MELDING

Meldingene utarbeides i ProPortal og er derfor synlige både for lønns-

I PROPORTAL

administrasjon, ledere, godkjennere og andre med tilgang til portalen. Funksjonaliteten kan gjenbrukes flere steder på portalen, så den er tilgjengelig der brukeren
ønsker å sende meldinger, for eksempel i godkjenningsvinduet.

MINDRE ADMINISTRASJON OG KORREKT LØNN TIL TIDEN
RASKERE

Med ProNotify sparer lønnsadministrasjonen både tid og trøbbel med å søke

LØNNSBEHANDLING

fram hva som mangler av registreringer, godkjenninger eller bruk av årsaker og
deretter sende ut påminnelser, kanskje gjentatte ganger. Det hele skjer automatisk på fastsatte tidspunkter, helt uten manuell innsats.

BARE RELEVANTE

Hvis en arbeidsleder har utført sine

NOTIFIKASJONER

godkjenninger, men en annen mangler
noe, sendes påminnelse utelukkende
til den relevante personen. Det vil si
ingen unødige varslinger.

OVERSIKT OVER

Det er enkelt å sette opp varslinger i

SENDTE MELDINGER

ProNotify, og det er full oversikt over
sendte og planlagte varslinger.

RIKTIG OG

ProNotify støtter proaktivt at registre-

RETTIDIG LØNN

ringer og godkjenninger skjer i tide
innen lønnperiodens avslutning, og
dermed at lønnsgrunnlaget blir ferdig i
tid. Det reduserer tidspresset i lønnsbehandlingen og sikrer at de ansatte får riktig og rettidig lønn, noe som øker medarbeidertilfredsheten.

PROAKTIVITET

Kontroll av overtid og ferie blir lettere da ansvarlig leder mottar et signal når
ansatte er i ferd med å slå taket. Dette gir lederen muligheten til å handle proaktivt og dermed unngå ytterligere arbeid og diskusjon fagforeningsrepresentant.

ØKT EFFEKTIVITET

ProNotify bidrar ikke bare til å øke effektiviteten i lønnsadministrasjonen. De

HØYERE PRODUKTIVITET

automatiserte varslinger sikrer også at lederne ikke trenger å bruke unødvendig
tid på å lete etter avvik, men kan fokusere på selskapets kjerneområder.

MARK INFORMATION · PRODUKTBLAD

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT
ProNotify er en del av Tidsregistrering 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

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/ERP sikrer utveksling
av viktig data

Kundeservice, private cloud, appli-kasjonsforvaltning,
superbruker-service 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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