PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT

ProPC

PROPC – DEN MOBILE ARBEIDSPLASSEN
ProPC er en Windows-basert terminal med imponerende sterk offline-funksjonalitet til de
fleste typer registreringer via pc eller nettbrett, både på kontoret og på reise.
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PROPC – DEN MOBILE ARBEIDSPLASSEN
WINDOWS-BASERT
TERMINAL
LETT Å INSTALLERE

ProPC er en Windows-basert terminal til de fleste typer registreringer, f.eks. komme/
gå, eventuelle tillegg, fravær, jobb- og prosjektregistreringer.
ProPC installeres like lett som en app på pc eller nettbrett med Windows operativsystem.

PERSONLIG ELLER

Hver ProPC kan settes opp generelt til bruk for alle medarbeidere, for en gruppe av

FELLES OPPSETT

medarbeidere eller som en personlig terminal for en enkelt medarbeider derfor trenger
du ikke å identifisere deg før registrering. Terminalen kan også tilpasses slik at medarbeideren kun presenteres med funksjoner som er relevante for ham/henne.

ADGANG TIL

Fordi ProPC brukes på enheter som kan komme på bedrifters nettverk, vil alle registre-

BEDRIFTENS NETTVERK

ringer valideres med det samme mot bedriftens definerte oppsett.

INTELLIGENT OFFLINE-

Når ProPC ikke er koblet mot ProMark-serveren via nettverk eller Internett, kan

FUNKSJONALITET

den fungere offline med samme intelligente dialoger. Alle registreringer vil synkroniseres og valideres med det samme, når de igjen er koblet opp mot nettverket og ProMark.

AUTOMATISK OPPDATERING

Hvis en ny versjon av ProPC er tilgjengelig sentralt, oppdateres hver ProPCklient automatisk når den er online.
ProPC er derfor perfekt som en mobil arbeidsplass medarbeidere som er på
farten for å utføre sine oppgaver og har med seg bærbar pc eller nettbrett som
arbeidsverktøy.

MARK INFORMATION · PRODUKTBLAD

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT

ProPC

ENKEL OG OVERSIKTELIG I BRUK
SØMLØSE

Med ProPC kan medarbeiderne registrere tid og aktiviteter fortløpende i løpet av

ARBEIDSPROSESSER

arbeidsdagen mens de er på farten. Det sparer tid og gir et mye mer nøyaktig
datagrunnlag i forhold til at man senere samler data fra notater og minne.

FULL SKJERMUTNYTTING

Med ProPC utnyttes hele skjermen til å samle relevante registreringer og informasjon i samme vindu, noe som gir oversikt og minimerer feil.

VISNING AV
STEMPLINGER
LENKE TIL DOKUMENTER

Det er stor gjennomsiktighet i systemet og medarbeiderne kan til enhver tid se og
redigere de stemplinger som de har gjort, også mens pc-en var offline.
ProPC gir også mulighet til å lenke til dokumenter som de ansatte trenger i deres
daglige arbeidsflyt.
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ØKT FLEKSIBILITET OG KORREKTE DATA
NØYAKTIGE OG

Ved bruk av ProPC får bedriften større nøyaktighet og pålitelighet i alle registrerte

PÅLITELIGE DATA

aktiviteter og informasjoner, fordi de ansatte kan gjøre registreringer hele dagen,
uansett hvor de er.

GPS-LOKASJON PÅ
REGISTRERINGER

Hvis enheten der ProPC er installert, kan spore sin posisjon, kan registreringer også
suppleres med denne informasjonen.

MOBILITET OG MINDRE

Medarbeiderne oppnår større bevegelsefrihet fordi de kan gjøre alle registreringer

ADMINISTRASJON

fortløpende også selv om de ikke er på bedriftens nettverk. Det minimerer manuell
administrasjon og alle dagens registreringer er gjort når medarbeideren kommer
tilbake på kontoret.

HURTIG FAKTURERING

Samtidig bidrar ProPC til å styrke faktureringsgrunnlaget i forbindelse med kundeleveranser fordi dataene oppsamles og valideres løpende. Bedriften kan dermed
hurtig kapitalisere på utført arbeid som f.eks. servicebesøk og reparasjoner.

STØTTER BEDRIFTENS VEKST

Endelig er det lett å opprette nye terminaler etter behov, i takt med at bedriften
utvider eller omstrukturerer, da det kun krever installasjon på pc eller nettbrett med
Windows.
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ProPC er en av brukerflaterne i ProMark Workforce Management.
Les mer om de øvrige ProMark brukerflater på vår hjemmeside under Produkter >
Brukerflater eller kontakt oss på 2319 1450 for informasjon om andre muligheter.

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/ERP sikrer utveksling
av viktig data

TJENESTER

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

2019-06

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 optimere produktiviteten, 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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