PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT

ProTime

RIKTIG LØNN I TIDE MED DIGITAL TIDSREGISTRERING
ProTime er grunnmodulen i ProMark som sikrer korrekt registrering av medarbeidernes
fremmøte, fravær, tillegg m.m. og dermed skaper et riktig lønnsgrunnlag. Samtidig automatiseres prosesser så som validering og godkjenning, og lønnsgrunnlaget overføres direkte
til lønnssystemet via integrasjon.
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PROTIME TIDSREGISTRERING SKAPER ET RIKTIG LØNNSGRUNNLAG
TIL ALLE TYPER BEDRIFTER

ProTime er et online tidsregistreringssystem som passer til alle typer bedrifter og

OG ANSATTE

støtter både funksjonærer og timelønnede – uansett om de har flexitid, fast eller
flytende arbeidstid.

LETT Å SETTE OPP OG

ProTime er fleksibelt, brukervennligt og lett å konfigurere og vedlikeholde. Bedrif-

VEDLIKEHOLDE

tens avtaler og overenskomster legges opp i systemet og skreddersys til den
enkelte medarbeiderkategori ved hjelp av forskjellige parametere. Etter det er det
enkelt for superbrukere å vedlikeholde medarbeidernes stamopplysninger, regler
for møteregistrering, godkjenningsprosedyrer, rapportering og lønnsoverføring.

HÅNDTERER ALLE

ProTime håndterer alle overenskomstregler for overtidsberegning, tillegg, fravær,

OVERENSKOMSTER

avrundninger, saldoer m.m. og forhindrer for eksempel at en medarbeider ta ut mer
ferie enn han/hun har opptjent.

FLEKSIBEL REGISTRERING VIA

Medarbeideren registrerer selv alle daglige hendelser som er relatert til komme/

MODERNE BRUKERFLATER

gå-registrering og fravær via den nettbaserte portal, faste terminaler, nettbrett eller
smarttelefoner.

TILGANG TIL EGNE

ProTime er en sanntidsløsning og medarbeideren har tilgang til å se sine arbeidstider

OPPDATERTE DATA

og fortløpende saldoer for ferie, fleksitid/avspasering m.m.

MANGE MULIGHETER FOR

Bedriften kan velge mellom mange ID-media for å identifisere medarbeiderne på

IDENTIFIKASJON

felles terminaler, inkludert strekkodekort, magnetkort, Mifare, HID, RF-brikker,
biometri eller en inntastet kode.

AVVIK OG ÅRSAKER

Når medarbeiderne møter for sent, går for tidlig eller har vært fraværende, bes de
angi årsak. Bare årsaker som er relevante for registreringen og den ansatte vises.
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Medarbeideren registrerer f.eks.:
•

Oppmøte

•

Møtt sent eller igjen (med årsak)

•

Gått

•

Gått tidlig eller sent (med årsak)

•

Fravær (fortid/fremtid) og årsak til fravær
som eksternt møte, lege m.v.

•

Valg av tillegg (antalls- eller tidstillegg)

•

Lunsjpause (start/stopp)

•

Endre dagsplan

•

Endre avdeling

•

Endre gruppe

GODKJENNING AV

Bedriften velger hvilke registreringer, f.eks. spesi-

REGISTRERINGER

fikke årsaker for fravær eller overtid, som må godkjennes av lederne. Ved å la medarbeideren selv
validere sine registreringer og avvik, lettes den
daglige administrasjonen for ledere som bare trenger å godkjenne utvalgte typer avvik.

INTEGRASJON OG

ProTime integreres enkelt med bedriftens øvrige forretningssystemer for utveks-

BUSINESS INTELLIGENCE

ling av relevante data, for eksempel medarbeidernes stamdata fra HR-systemet,
og godkjente lønns- og fraværsdata for lønnssystemet. Data kan også overføres til
selskapets business intelligence-verktøy, der de kan kombineres med andre data
og gi dyp innsikt i bruken av selskapets ressurser.

FORENKLET RAPPORTERING OG MINDRE ADMINISTRASJON
EFFEKTIV ADMINISTRASJON

Med ProTime kan bedriften automatisere en rekke prosesser og dermed elimine-

OG SPART TID

re manuelle arbeidsprosesser, redusere forespørsler om f.eks. oppspart ferie og
fleksitid og forenkle håndteringen av fremmøteavvik. Samtidig gir standardintegrasjonen til lønnssystemet det korrekte utbetalingsgrunnlaget i en automatisert
prosess. Dette sparer mye tid for både medarbeidere og den sentrale lønns- og
HR-administrasjonen.

OVERSIKT OVER FRAVÆR

ProTime sparer all historikk om de enkelte medarbeideres fremmøte og fravær.
Bedriften kan dermed trekke rapporter og statistikker på fravær delt opp på f.eks.
medarbeiderkategorier og forskjellige geografiske lokasjoner.
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INNSATSER FOR Å

Det gir mulighet for å sette i gang innsatser for å redusere fraværet – noe som

REDUSERE FRAVÆR

ofte forårsaker betydelige besparelser – og imøtegå andre ledelsesmessige
utfordringer. Økt fravær er ofte et symptom på andre utfordringer i bedriften som
krever oppmerksomhet.

FAKTABASERTE

Med oppdatert sanntidsinformasjon har bedriften alltid fingeren på pulsen og er

BESLUTNINGER

sikret et faktabasert og korrekt beslutningsgrunnlag.

BESPARELSER OG RIKTIG LØNN I TIDE
REDUKSJON AV

Erfaringene viser at ProTime kan redusere organisasjonenes administrative

ADMINISTRATIVE

kostnader med opptil 3% gjennom digitalisering av de manuelle prosessene,

KOSTNADER

færre forespørsler til lønnsavdelingen og automatisert godkjenningsprosedyre for
ledere.

FÆRRE FEIL OG FORSINKELSER
SAMT ØKT TILLIT

ProTime reduserer også risikoen for feil og forsinkelser i lønnsberegningen. Og
riktig lønn i tide bidrar til å øke tilliten mellom selskapet og dets medarbeidere.

OVERHOLDELSE AV

ProTime hjelper også med å sikre den nødvendige hviletiden (f.eks. 11-timers-

REGLER OG AVTALER

regelen) og at man ikke overskrider den maksimale gjennomsnittlige ukentlige
arbeidstiden for ansatte. Dette vil hjelpe selskapet til å overholde gjeldende
arbeidsmarkedsregler, avtaler og intern personalpolitikk – uten manuell overvåking
og beregning.

REDUKSJON AV SYKEFRAVÆR

I tillegg er det mulig å redusere fravær med helt opptil 25% gjennom målrettede
prosesser på grunnlag av innsikt i fravær på tvers av medarbeiderkategorier,
geografiske lokasjoner m.v.

EN GOD INVESTERING

ProTime kan – avhengig av den spesifikke bedriftssituasjonen – ofte tjene seg
selv inn i løpet av 1-2 år.

MARK INFORMATION · PRODUKTBLAD

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT
ProTime 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 & AKTIVITET

PLANLEGGING

Nøyaktig registrering av arbeidstid og fravær 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 arbeidsflyter til oppfølging
og oversikt

Vakt- og bemanningsplanlegging til effektiv bruk av
bedriftens ressurser – også ved avvik

BRUKERFLATER

INTEGRASJONER

ANALYSE

DRIFTSPLATTFORMER

Webbportal, mobilapp og terminaler til registrering,
oversikt og godkjenning

Rapporter og Business Intelligence til analyse av data
fra alle deler av ProMark for faktabaserte beslutninger
og økt effektivitet

Moderne, sikre API-baserte integrasjoner til lønn,
HR og ERP sørger for utveksling av viktige data og
brukeropplevelser

Standard public cloud, private cloud eller on-premise,
alt etter kundens ønske
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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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