PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT

ProReport

PROREPORT – FAKTABASERTE BESLUTNINGER
ProReport er et rapporteringsverktøy for å dele informasjon. Det gir deg mulighet til å presentere og distribuere data i ProMark i form av automatiserte rapporter og statistikker som
hjelper hele bedriften å treffe faktabaserte beslutninger.
Via vår webportal kan ledere og ansatte enkelt få tilgang til rapporter og lage sine egne rapporter når de vil.
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PROREPORT RAPPORTERER DATA SAMLET I PROMARK
UTTREKK AV NØKKELDATA

ProReport trekker ut nøkkeldata som er samlet opp i ProMark og leverer disse i
form av en rekke standardrapporter. Rapporteringen relaterer seg til samtlige registreringstyper, f.eks. komme/gå, fravær, prosjekt/aktivitet og produksjonsdata.

STANDARD ELLER

De 40 standardrapportene dekker de fleste bedrifters behov. Samtidig kan super-

EGNE RAPPORTER

brukeren skreddersy egne rapporter tilpasset virksomhetens spesifikke behov og
eksportere disse til Word, Excel eller som PDF.

ENKEL DELING AV KUNNSKAP OG FAKTA
AUTOMATISK DISTRIBUSJON

ProReport gir superbrukeren mulighet å dele kunnskap på tvers av avdelinger og

AV RAPPORTER

divisjoner gjennom planlagt distribusjon av rapporter i standardformater. Man kan
planlegge at en rapport for eksempel kjøres om kvelden og deretter sendes ut til
relevante personer via e-post, klar for når de møter på jobb. Og superbrukeren kan
løpende rette mottakere og rapportfiltre på de planlagte rapportene.

OPPDATERT OG IDENTISK
INFORMASJON TIL ALLE

Det letter kunnskapsdelingen, sparer tid og sikrer at alle de rette personer har den
samme oppdaterte informasjonen.

INDIVIDUELL TILGANG TIL RAPPORTERING
DIREKTE WEBTILGANG

Den nye webtilgangen til ProReport gir alle registrerte brukere enkel tilgang til data
og rapportering via ProPortal.

INTUITIVT OG

Denne brukerflaten er svært intuitiv og ukomplisert både i design og daglig bruk.

BRUKERVENNLIG

Den gir brukere og ledere enkel tilgang til å trekke ut rapportene de vil ha – enten
nå og her eller på et bestemt tidspunkt. Som standard er rapportene private, men
kan deles generelt eller med bestemte brukere.
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TILGANG OG

Superbrukeren kan begrense tilgangen for de enkelte brukerne, slik at de bare ser

BEGRENSNINGER

de rapportene som er relevante for ham/henne. På samme måte gjelder brukerrettighetene i ProMark, så rapporter for den enkelte brukeren bare inkluderer de relevante medarbeiderne.

UTBYTTET FOR DIN BEDRIFT – HELT KORT:
• AKTUELL OVERSIKT OVER FAKTA
Den automatiske distribusjonen av rapporter gir løpende et
oppdatert bilde av virkeligheten med konkret informasjon til de
relevante mottakere. Slik kan bedriften unngå å basere seg på
statistikk fra forrige kvartal.
• RELEVANTE BRUKERE HAR DIREKTE TILGANG
Ledere og brukere kan raskt få de rapportene de trenger i den
daglige driften av selskapet. Medarbeiderfiltre kan forhåndsdefineres som en hjelp til uerfarne brukere i deres håndtering.
• FAKTABASERTE OG EFFEKTIVE BESLUTNINGER
Ved hjelp av tilgjengelighet, presentasjon og effektiv distribusjon
av de dataene som allerede ligger i ProMark, gjør ProReport det
mulig å treffe faktabaserte og dermed mer kvalifiserte beslutninger i virksomheten.
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PROBI – TAR RAPPORTERINGEN ET SKRITT VIDERE
ANALYSE AV ÅRSAKS-

Det er en kjent sak at informasjon ofte stimulerer ytterligere spørsmål basert på

SAMMENHENGER

relevante årsakssammenhenger. Som virksomhet ønsker man kanskje også å
foreta ad hoc-analyser som er 100 % tilpasset virksomhetens umiddelbare behov, herunder en regelmessig videreutvikling av analyser og rapporter tilpasset
en omskiftelig hverdag. Her vil standardrapportene i ProReport sannsynligvis
komme til kort, og man kan da ta skrittet videre og implementere ProBI.

BUSINESS INTELLIGENCE

ProBI er Mark Informations Business Intelligence-løsning som gjør det mulig å
analysere årsakssammenhenger basert på de dataene som finnes i ProMark. Et
fleksibelt verktøy som kan presentere data via ProMarks webportal eller i en
datakube med integrasjonsmulighet til virksomhetens øvrige Business Intelligence-miljø.
Les mer i produktbladet om ProBI eller på hjemmesiden under Produkter >
Business Intelligence.
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ProReport er en del av Business Intelligence-løsningene 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.

TID OG FRAVÆR

JOBB OG AKTIVITET

PLANLEGGING

BUSINESS INTELLIGENCE

BRUKERFLATER

INTEGRASJON

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

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.

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

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

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

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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