PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT

SuperbrukerService

LA OSS VÆRE DIN PROMARK-SUPERBRUKER
Med SuperbrukerService kan dere trygt la Mark Information ta seg av superbrukerfunksjonen
i ProMark. Vi vil sørge for løpende oppsett og vedlikehold av stamdata, profiler og konti på
medarbeidere og håndterer lønnsforberedelsen i ProMark, sånn at datagrunnlaget til lønnsberegningen overføres til lønnssystemet på avtalte tidspunkt.
Det gjør bedriften langt mindre sårbar i forbindelse med fravær, frigjør medarbeiderressurser
til andre viktige oppgaver og optimaliserer den daglige driften av ProMark.
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HR-AVDELINGENS FORLENGEDE ARM
OPPGAVER VI LØSER

Med SuperbrukerService overtar vi rollen som bedriftens superbruker i ProMark. Vi vedlikeholder stamdata, profiler og konti på medarbeiderne og justerer
løpende det eksisterende ProMark-oppsettet etter deres instrukser.
Oppgavene omfatter f.eks. å vedlikeholde med:

LØNNSPROSESS

•

Nye og sluttede medarbeidere

•

Lønn- og fraværskonti og posteringer

•

Ubekvem arbeidstid og andre tillegg

•

Overtid og tidsavrunding

•

Møtetider og -planer

•

Håndtering av helligdager, fridager og ferie

•

Pauser og fravær

•

Fraværsårsaker

•

Godkjenningsprosesser (f.eks. ved skifte av leder)

•

Brukerhåndtering

•

Notifikasjoner til relevante medarbeidere, ledere osv.

Videre håndterer vi lønnsforberedelser i ProMark og sørger for at datagrunnlaget
til beregning av lønn (tids-, ferie- og fraværsdata) overføres til lønnssystemet.

BRUKERFLATER

Vi sørger for at medarbeiderne får den relevante adgangen i brukerflaten ProPortal
i forhold til deres brukerprofil og medarbeiderkategori.
Vi kan også endre og legge til dialogen og utformingen på fysiske terminaler, sånn
at hver medarbeider alltid møter den dialogen som er relevant for ham eller henne.

RAPPORTER

Videre sørger vi for at de rapportene som dere har behov for, og som er definert på
forhånd, distribueres internt til de avtalte medarbeiderne. Hvis dere har rettelser
til mottakerlisten, kan vi også hjelpe til med dem.

MARK INFORMATION · PRODUKTBLAD

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT

SuperbrukerService

FRIGJØRE TID TIL KJERNEOPPGAVER
ØKT PRODUKTIVITET

Å vedlikeholde en Workforce Management-løsning kan være tidkrevende, ikke
minst fordi noen av oppgavene aldri blir til rutiner fordi de utføres så sjeldent.

KONKURRANSEMESSIGE

Ved å la oss overta superbrukeroppgavene, kan både ledelsen og medarbeider-

FORDELER

ne frigjøre tid til å fokusere på bedriftens kjerneforretning og støtte opp om
andre oppgaver og prosesser, som skaper større verdi og konkurransemessige
fordeler for bedriften.

EKSPERTISE

Håndtering av en ProMark-løsning krever dessuten både innsikt og oppdatert
kunnskap.

REDUKSJON AV FEIL

Ved å la konsulenter med den nyeste kunnskapen om produktet og en høy grad
av profesjonalisme håndtere ProMark-løsningen, får bedriften adgang til den
nødvendige ekspertise, noe som reduserer risikoen for feil.

STABIL DRIFT
KONTINUERLIG DRIFT

Mange bedrifter er typisk avhengig av noen få nøkkelpersoner som kan ivareta
denne typen oppgaver. Det øker sårbarheten i organisasjonen i forbindelse med
sykdom, ferie og oppsigelser.

STABILT BEREDSKAP

Vår SuperbrukerService sikrer en stabil beredskap av superbrukere, sånn at
ProMark-løsningen kjører problemfritt i perioder med fravær. Dermed vil driften
ikke påvirkes og lønnen utbetales til tiden.
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OPTIMALISERE INVESTERINGEN I PROMARK
BESPARELSER

Om vår SuperbrukerService skal gi økonomisk gevinst, avhenger av flere faktorer.
Det gjelder både direkte og indirekte tid forbundet med å drive en Workforce
Management-løsning, administrasjon, ledelsestid og tid og kostnader i forhold til
vedlikehold og drift.
I de fleste tilfeller vil bedriften oppnå betydelige økonomiske besparelser ved å
outsource superbrukeroppgavene til Mark Information.
SuperbrukerService kan sikre optimal utnyttelse av bedriftens investeringer i
ProMark.

SÅNN KOMMER DERE I GANG
GRUNDIG GJENNOMGANG

Før vi overtar superbrukeroppgaven, gjennomføres en undersøkelse, hvor vi
sammen med bedriften gjennomgår alle prosesser rundt Workforce Management,
f.eks. forretningsmessige forhold, prosedyrer og bedriftens overenskomster og
lokale avtaler. Formålet er å avklare hvordan ProMark kan støtte bedriftens behov med tanke på det kommende oppsettet i ProMark.

ETT KONTAKTPUNKT

Dere velger en primær kontaktperson i bedriften som løpende forsyner oss
med relevant informasjon som grunnlag for oss å utføre tjenesten.
Merk at SuperbrukerServiceavtalen krever at dere har en ProMark vedlikeholdsavtale med Mark Information.
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SuperbrukerService er en del av den kundesupporten vi tilbyr i relasjon til ProMark Workforce
Management. ProMark kan bidra til å administrere virksomhetens største, mest verdifulle og
strategiske ressurs, nemlig arbeidsstyrken. Kontakt oss på +47 2319 1450 for mer informasjon om alle mulighetene eller se www.mark-info.no.
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PLANLEGGING
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INTEGRASJONER

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

Webbportal, mobilapp og terminaler til registrering,
oversikt og godkjenning

ANALYSE

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

Avansert håndtering av opptjening, forbruk og
overføring av ferie. Sykdoms-håndtering med fordeling
på de riktige kontoene og arbeidsflyter til oppfølging
og oversikt

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

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

DRIFTSPLATTFORMER

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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