PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT

ProPlanning

Med bemanningsplanlegging i ProPlanning oppnås en optimal
fordeling av medarbeiderressurser i forhold til virksomhetens
produksjons-, jobb- og aktivitetsbehov.
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BEMANNINGSPLANLEGGING MED
PROPLANNING ER FLEKSIBEL OG DYNAMISK
IDENTIFIKASJON AV

Oppgavene og den tidsmessige planleggingen av disse kan finnes i ERP-

OPPGAVER SOM SKAL

systemets produksjons-, jobb- eller aktivitetsplan som imidlertid må fin-

LØSES OG NÅR

planlegges. I ProPlanning kan man laste inn disse grovplanene, eller virksomheten kan definere sine egne produksjons-, jobb- og aktivitetsprofiler for
fremtidig bemanning.
Oppgavene og den tidsmessige planleggingen av disse er også ofte kjent
via f.eks. faste åpningstider hvor de oppgavene som ønskes utført vanligvis
defineres ved at de må utføres på et gitt sted og tidspunkt og i tillegg ved at
det kreves bestemte kvalifikasjoner. ProPlanning benytter registreringene i
ProMark relatert til medarbeidernes møteplaner og faktiske arbeidstid,
ferier og helligdager, lønnsforhold, lokale avtaler og lovregler samt den
enkelte medarbeiders kvalifikasjoner. ProPlanning kan blant annet automatisk
generere konkrete bemanningsplaner på grunnlag av medarbeidernes planlagte fremmøte.
Med ProPlanning er de eksisterende møteplanene anslått for en spesifikk
periode, samtidig som eventuelle krav til medarbeidernes kvalifikasjoner
på de forskjellige vaktene/møtetidene medfølger. Man kan velge å endre,
tilføye og slette i planen ut fra aktuelle forhold – helligdager, feriestenging,
sesongvariasjoner o.l. – og deretter utarbeides det en behovsplan som
skal bemannes.

ALLOKERING AV

ProPlanning gjør allokering av ressurser enkelt og oversiktlig ved at oppgaver,

RESSURSER TIL

ledige ressurser og kvalifikasjoner synliggjøres grafisk. ProPlanning bidrar

UTFØRELSE AV OPPGAVENE

til å finne de riktige ressursene til utførelse av en gitt oppgave. ProPlanning
kan automatisk allokere medarbeidere når oppgavene er automatisk generert.
ProPlanning matcher medarbeiderstaben med de planlagte behovene/
oppgavene/vaktene og presenterer på skjermen relevante medarbeidere
med de rette kvalifikasjonene og eventuelle øvrige kriterier man har behov
for – hvis ønskelig, også medarbeidere fra en annen avdeling.
Den brukervennlige drag and drop-funksjonen bidrar til at man enkelt og
oversiktlig i et GANTT-diagram kan administrere de ressursene og medarbeiderne man ønsker å allokere. Dermed har man hele tiden et skjermbilde hvor man kan matche medarbeidere og kompetanser opp mot hverandre. Dette sikrer at man som leder ikke mister oversikten, og at rett
medarbeider utfører rett oppgave.
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GJENNOMFØRING AV

Uanset hvor godt man planlegger, vil det ofte oppstå uforutsette hendelser.

PLANEN OG HÅNDTERING AV

Produksjonsmaterialer kan mangle, et maskinhavari kan oppstå, nye opp-

EVENTUELLE AVVIK

gaver kan legges til eller en medarbeider kan bli syk. ProPlanning håndterer
alle disse hendelsene og hjelper med replanlegging eller reallokering av
medarbeidere. I ProPlanning er medarbeidere og oppgaver stilt opp grafisk
overfor hverandre, og man kan raskt ved hjelp av drag and drop-funksjonen
allokere ledige medarbeidere til å overta den ubemannede oppgaven.
ProPlanning synliggjør avvik og stiller til rådighet verktøyer slik at man
effektivt kan foreta replanlegging av oppgaver så vel som identifikasjon av
ledige ressurser og dermed reallokering av medarbeidere. Som leder er det
viktig at man alltid har full oversikt over virksomhetens aktiviteter. Gjennom
en kontinuerlig, effektiv og fleksibel planlegging sikrer man at medarbeiderressursene alltid benyttes hvor de skal og når de skal.
PLANLEGGING I PROPLANNING
GIR VIRKSOMHETER MANGE FORDELER

BEDRE UTNYTTELSE
AV VIRKSOMHETENS
RESSURSER

Med ProPlanning sikrer virksomheten det rette sammenspillet mellom
virksomhetens ressurser og aktuelle oppgaver. Målet er dermed å generere
en bemanningsplan som matcher behovet for kvalifikasjoner, ressurser og
aktiviteter på et gitt tidspunkt. ProPlanning bidrar i den forbindelse til at det
verken foretas under- eller overbemanning. Dermed sikrer virksomheten at
ressursene er til stede på det rette tidspunktet, på det rett sted og i rett
omfang. Fordelen ses i form av at virksomhetens drift kan avvikles planmessig samtidig som utnyttelsesgraden for virksomhetens ressurser vil øke.
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RASK OG OVERSIKTLIG

Ved bruk av ProPlanning som bemanningsverktøy vil brukerne oppleve

PLANLEGGING

en rask iverksettelse av planleggingsprosessen. Verktøyet er utviklet og
designet for å gi et raskt og oversiktlig overblikk over bemanningsplanleggingen. Dermed kan man frigjøre ressurser til andre verdiskapende
aktiviteter i virksomheten.
PROPLANNING STØTTER
VIRKSOMHETENES MÅLSTYRING

UTBYTTET ER STYRKET

Best mulig bruk av virksomhetens ledige ressurser samt opprettholdelse

LEVERINGSEVNE OG

av leveringsevne og -fleksibilitet, er vesentlige styringsparametre i alle

FLEKSIBILITET

virksomheter.
Samtidig vil bunnlinjen og produktiviteten dra nytte av at man minimerer
uplanlagt overtid og dermed øker medarbeidertilfredsheten.
ProPlanning er verktøyet som gjennom effektiv og fleksibel planlegging
hjelper virksomhetene til å nå disse målene.
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ProPlanning er en del av Planlegging i ProMark Workforce Management. ProMark kan bidra til å
administrere virksomhetens største, mest verdifulle og strategiske ressurs, nemlig arbeidsstyrken.
Kontakt oss for mer informasjon om alle mulighetene: +47 2319 1450 eller se www.mark-info.no.
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TID OG FRAVÆR

JOBB OG AKTIVITET

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

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

PLANLEGGING

BUSINESS INTELLIGENCE

BRUKERFLATER

INTEGRASJON

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.

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

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

Om

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 Managementløsning 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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