PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT

ProTerminal Kaba

ROBUST REGISTRERINGSTERMINAL TIL PROMARK
Med ProTerminal Kaba får virksomheten en robust registreringsterminal til oppsamling av
data til ProMark. Terminalen settes vanligvis opp ved innganger eller andre strategiske
steder i virksomheten, hvor de ansatte lett og intuitivt kan gjøre deres registreringer.
ProTerminal Kaba er tilgjengelig i forskjellige versjoner og med ulike lesere, avhengig av
bedriftens behov. Felles for dem er at all kommunikasjon går direkte til ProMark-databasen
på lik linje med registreringer via andre brukergrensesnitt.
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DEN ROBUSTE REGISTRERINGSTERMINAL TIL PROMARK
ALLE TYPER

ProTerminal Kaba er en robust registreringsterminal til oppsamling av data til

REGISTRERING

ProMark. Terminalen settes vanligvis opp ved innganger eller et annet lett tilgjengelig sted i virksomheten, så medarbeidere lett kan registrere når de kommer og
går, så vel som tiden de bruker på ulike jobber eller aktiviteter.

TERMINALER TIL

ProTerminal Kaba brukes på lik linje med andre brukergrensesnitt for å samle inn

ETHVERT BEHOV

data til ProMark. Dette gjør det mulig for bedriften å velge den mest optimale
løsningen for alle medarbeidergrupper i forhold til arbeidsflyt og fysisk plassering.
Kommunikasjon foregår i sanntid, da terminalen er i nettbasert kontakt med
ProMark-databasen.

SKREDDERSYDD DIALOG

Dialogen settes opp i ProMark og reflekterer derfor selskapets eget språk og vilkår. Det kan styres per medarbeiderkategori for optimal datainnsamling.
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RASK OG INTELLIGENT REGISTRERING
INTELLIGENT

ProTerminal Kaba er intelligent, da den registrerer avvik og vil be om årsaker til avvik.

REGISTRERING

Hvis en ansatt ikke har stemplet inn på en arbeidsdag, vil terminalen be om en årsak
neste gang medarbeideren ønsker å registrere seg. Det er ikke mulig å foreta en ny
registrering før årsaken er oppgitt, noe som forbedrer kvaliteten på registreringene.

ENKELT FOR

Terminalen gjør det enkelt for de ansatte å gjøre registreringer. Foruten arbeidstid og

MEDARBEIDEREN

fravær, kan medarbeidene registrere hvordan de bruker tiden på forskjellige aktiviteter eller oppgaver f.eks. i produksjonen.

OVERBLIKK OVER

ProTerminal Kaba gir mulighet til å sjekke egne opplysninger, som f.eks. oppsamlet

EGNE OPPLYSNINGER

ferie, fleksitid samt andre saldoer. Dette betyr at medarbeiderne ikke må kontakte
administrasjonen for å få tilgang til disse opplysningene.
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TEKNOLOGI OG LESERE
TRÅDLØS ELLER VIA KABEL

Kommunikasjon skjer via Ethernet, WLAN eller 3G. Strømforsyning fra nettverkskabelen (PoE) er standard, men terminalen kan også kobles til ekstern strømforsyning.

INTEGRERT LESER

Terminalen har en integrert RFID-leser. Dette betyr at den registrerer ansattes kort
eller brikke kontaktfritt. I tillegg kan andre typer lesere kobles til: magnetkort, 1D
strekkodeskanner og biometrisk leser.

KORREKT DATAGRUNNLAG FOR LØNN OG
OVERSIKT OVER VIRKSOMHETEN
KORREKT LØNN

Uavhengig av registreringsmetoden, er de ansatte garantert et korrekt lønnsgrunn-

OG ÅPENHET

lag, da data hentes direkte fra kilden – den ansatte selv. Samtidig skaper ProTerminal
Kaba åpenhet ettersom alle ansatte alltid kan få tilgang til sin egen informasjon.

GODKJENNING
OG AKSJON

Selskapet definerer også hvilke fravær og andre avvik som skal godkjennes eller på
annen måte krever en aksjon, om nødvendig.

SIKRER GRUNNLAG

De innsamlede dataene gir samtidig en bedre oversikt over statusen for alle aktuelle

FOR OPTIMALISERING

jobber og aktiviteter. Det sikrer gyldigheten av tidsforbruk, gir mer nøyaktige analyser
og dermed et bedre optimaliseringsgrunnlag.
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ProTerminal Kaba 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.
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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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