PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT

ProTravel

REGISTRERING AV KJØRING OG DIETTER
ProTravel brukes til å registrere kjørte kilometer og dietter i forbindelse med reiser og kjøring for
selskapet. Registreringene foretas via ProMark sin webportal eller på smarttelefon og blir deretter
del av den normale godkjenningsprosessen og eventuell kompensasjon overføres til lønnssystemet. Registreringene kan relateres til en spesifik avdeling eller prosjekt og danne grunnlaget
for viderefakturering til kunder.
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PROTRAVEL – ENKEL REGISTRERING AV KJØRTE KILOMETER OG
DIETTER
REGISTRERING

Med ProTravel er det enkelt å registrere kjøring og dietter i forbindelse med reiser

GODKJENNING

og kjøring for selskapet i ProPortal eller ProMobile. Registreringene inngår deretter

OVERFØRING TIL LØNN

i den normale godkjenningsprosessen, og eventuelle refusjoner blir en del av
lønnsgrunnlaget.

ENKELT GRENSESNITT

Brukergrensesnittet i ProTravel er enkel, brukervennlig og skaper åpenhet og over-

KAN SKREDDERSYS

sikt i organisasjonen. I oppsettet kan du definere hvilke områder av funksjonalitet
(kilometer/reiseutgifter) som skal vises. Dermed kan brukergrensesnittet skreddersys for hver ansatt, avdeling eller bedrift.
REGISTRERING AV KILOMETER

REGLER OM

Arbeidsgiver kan utbetale kilometergodtgjørelse til arbeidstaker for yrkeskjøring

KJØREGODTGJØRELSE

med privatbil. Mange benytter nå den skattefrie satsen per kilometer - uansett
kjørelengde. Satsene for skattefrie tillegg som passasjér, bruk av tilhenger osv. og
skattefrie satser for andre transportmidler enn bil følger særavtaler.

OPPSAMLING AV

Registrering av kilometer i ProTravel omfatter disse punktene:

INFORMASJON OM

•

Turens kommersielle formål; f.eks. kunde eller leverandørbesøk

KILOMETERREGISTRERING

•

Dato for kjøringen

•

Adresse fra og til

•

Biltype (privat/firmabil)

•

Bilens registreringsnummer

•

Mulighet til å velge ulike typer sats (u/skatt og m/skatt)

•

Tilbakelagt distanse i kilometer
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FORHÅNDSDEFINERTE
RUTER
LAGRING

Bruk av forhåndsdefinerte ruter er en stor
hjelp og sikrer korrekt betaling.
Registreringene lagres automatisk til verifisering og kontroll fra arbeidsgiver.

REGISTRERING AV DIETTER
REGLER OM DIETTER

Når arbeidstakere reiser i jobb, kan arbeidsgiver dekke utgifter etter Skatteetatens
satser, altså diett. På reiser uten overnatting kan det utbetales dagdiett, så lenge
oppdragsstedet er mer enn 15 km fra
reisens utgangspunkt, og reisen varer mer
enn 6 timer.
I ProTravel registrerer medarbeideren:
•

Datoer for reisen

•

Reisedøgn og evt. løse timer
(min. 6 timer)

•

Innland/utland

•

Eventuell betalt kost og losji
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FORENKLET ARBEIDSFLYT OG KONTROLL OVER DOKUMENTASJONEN
EN SAMLET LØSNING

Med ProTravel samles registreringen av kilometerg og dietter i en løsning som er
en integrert del av den øvrige registrering i ProMark – inkludert godkjenning og
automatisk overføring til lønnssystem.
Dette forenkler de interne arbeidsflyten og gir fordeler for både bedriften og
medarbeiderne:
•

Sparer tid for både medarbeidere, ledere og lønnsadministrasjon

•

Reduserer administrative kostnader

•

Sikrer overholdelse av lover og dokumentasjonskrav

•

Øker klarheten for de ansatte

•

Styrker medarbeidernes tillit til selskapet
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ProTravel 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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