PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT

ProJob

JOBBREGISTRERING I PROJOB – VEIEN TIL OPTIMALISERING
AV PRODUKSJONEN
ProJob fanger og registrerer produksjonskritiske jobbdata via medarbeidernes registreringer –
også om de er ute i felten. Det gir en oppdatert oversikt over status i produksjonen og mulighet
til effektiv rapportering.
Med andre ord får virksomheten nåværende og verdifull innsikt i egen virksomhet. Det gir et
solid og faktabasert fundament for å optimalisere produksjonsprosesser og -kostnader og
forbedrer evnen til å reagere raskt på endringer i etterspørsel og kapasitet.
ProJob har standardintegrasjon med en rekke ERP-systemer inkludert Microsoft Dynamics 365
for Finance and Operations, Dynamics AX/NAV og SAP ERP – og kan dermed berike virksomhetens ERP-data i en automatisert prosess.
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PROJOB FANGER OG VALIDERER PRODUKSJONSKRITISKE JOBBDATA
STAMDATA OM JOBB

ProJob bidrar til å optimalisere virksomhetens produksjonsprosesser og -kostnader og integreres ofte med virksomhetens ERP-system, som gir oversikt over
produksjonsplaner i form av ordrer og operasjoner.

DATAFANGST AV

ProJob inneholder stamdata relatert til ordre/operasjon, arbeidssenter, ressurser,

PRODUKSJONSKRITISKE

materialer og medarbeidere. Modulen kan dermed sikre en smidig registrering

PARAMETERE

og løpende lagring av produksjonskritiske parametere direkte fra produksjonsgulvet som f.eks.:
•

Tidsforbruk per ordre/operasjon/arbeidssenter/ressurs eller tilstand
(standardtid versus normtid)

SKREDDERSYDD
JOBBDIALOG

•

Status på gjennomførte ordrer/operasjoner

•

Produserte antall fordelt på godkjente og kasserte, ev. fordelt på årsak

•

Kostnader per ordre/operasjon/medarbeider uttrykt i tid per lønnsart

•

Materialforbruk

Medarbeidernes registreringer kan skreddersys med meget høy detaljgrad,
inkludert varslinger om avvik og årsaksangivelser.

OPPDATERING AV

De sanntidsbaserte registreringene valideres og sendes tilbake til ERP-systemet

PRODUKSJONSPLANER

for løpende å oppdatere produksjonsplanene. Det gir samtidig nøyaktige data

I ERP-SYSTEMET

som kan danne grunnlaget for fremtidig planlegging.

STANDARDINTEGRASJON

ProJob har standard integrasjon med en rekke ERP-systemer – inkludert Microsoft

MED MICROSOFT, SAP OG

Dynamics 365 for Finance and Operations, Dynamics AX/NAV og SAP ERP – og

ANDRE ERP-SYSTEMER

kan dermed berike data i disse systemer i en automatisert prosess.

BRUKERFLATER FOR ALLE BEHOV
DATAFANGST VIA

Data registreres typisk via faste terminaler, nettbasert portal, PC-klient eller

FORSKJELLIGE MEDIER

mobil app, som samtidig kan gi medarbeideren oversikt over arbeidsplan og
informasjon om ev. ferie, avspasering og overtid. Ved bruk av nettbrett eller
mobiltelefon kan f.eks. en servicetekniker som jobber ”i felten” også registrere
i ProJob.
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SIKRE IP65-TERMINALER

Til avanserte og krevende produksjonsmiljøer tilbyr vi sikre terminaler med
beskyttelsesgraden IP65 – det vil si egnet for våtrum.

ENKEL TILGANG TIL

Ved bruk av ProPC kan medarbeiderne få direkte adgang til både elektronisk

DOKUMENTER

tegningsarkiv, operasjonsbeskrivelser, instruksjoner og videosekvenser, som
f.eks. viser korrekt montering, oppsett osv.

PROPORTAL FOR LEDEREN

I ProPortal kan lederne utføre de fleste av sine arbeidsprosesser relatert til produksjonen, f.eks. endre og godkjenne jobbregistreringer og få oversikt over status
i produksjonen (via produksjonsoversikten/Production Display).

OVERSIKT OVER FREMDRIFTEN I PRODUKSJONEN I SANNTID
FREMDRIFT I

Med Production Display får lederen oversikt om fremdriften på ordrer og mulig-

PRODUKSJONEN

het for å kontrollere om de riktige medarbeidere arbeider med de ønskede
ordrene.

PRODUKSJONSOVERSIKT

Produksjonsoversikten gir via storskjermer eller på pc/nettbrett et tydelig bilde

PÅ STORSKJERM ELLER

av produksjonsstatus – i sanntid. Både planlagt og pågående produksjon vises

PC/NETTBRETT

og basert på medarbeidernes registreringer av tid og produksjonsresultater, blir
aktuell status visualisert i de enkelte produksjonsenhetene. Det skaper grunnlaget
for kontinuerlig å sikre at selskapets ressurser blir brukt riktig, og at informasjon
om hva som skal gjøres er tilgjengelig for alle.

MULIGHET TIL Å

Tidsforbruket og det faktiske produksjonsresultatet oppdateres i sanntid og kan

HANDLE RASKT

sammenlignes med det planlagte. Dette kan identifisere uregelmessigheter og
potensielle forsinkelser tidlig og gjør at virksomheten kan handle før det er for
sent.
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INNSIKT I ÅRSAKER TIL AVVIK

Det fleksible oppsettet i ProJob gir mulighet for å validere den enkelte operatørs:
•

Forbrukte tid kontra normtidsgrunnlag

•

Registrert versus planlagt produsert antall

•

Avvisningsprosent

•

Materialforbruk

•

Manglende kvalifikasjon hos operatør i forhold til krav

MÅLING AV

Med ProJob er det også mulig å gjennomføre målinger av maskiners kjøre- og

MASKINEFFEKTIVITET

stopptider, stand-by og reparasjonstider, få automatisk maskintidskorreksjoner
ved eksempelvis énmannsbetjening av en tomannsbetjent maskin samt kontering av maskintid direkte fra terminaler på produksjonsgulvet.

DATA TIL RAPPORTERING

ProJob leverer korrekte og oppdaterte data til analyse av f.eks. lønnskostnader

OG BI

per ordre eller vare, produktivitet, effektivitet, sammenligning av standardtider
med reelle tider og avvisninger/maskinstopp per ordre, maskiner eller medarbeider. Dette kan håndteres i standardrapporter eller mer avansert i virksomhetens Business Intelligence-verktøy.

VARSLINGER OM

Samtidig kan det settes varslinger på avvik, manglende registreringer, godkjen-

RELEVANTE HÆNDELSER

ning eller andre relevante hændelser, slik at berørte medarbeidere, ledere eller
avdelinger får beskjed i tide.

HÅNDTERING AV
KOMPLISERTE ALGORITMER

ProJob kan også håndtere kompliserte algoritmer til fordeling av tid, som:
•

En operatør på flere operasjoner. Operatørens tid allokeres på flere operasjoner med den fulle tid eller etter en fordelingsnøkkel. Operatøren får bare

FOR FORDELING AV TID

lønn/tillegg for den faktiske tiden
•

Flere operatører på samme operasjon

•

Medarbeidertid versus maskintid på en operasjon

•

Lik tidsfordeling mellom operasjoner og relativ tidsfordeling
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PLANLEGGING,

I forhold til planlegging kan ProJob supplere med ”kjørelister” og medarbeider-

AKKORDLØNN OG TILLEGG

planlegging via ProSchedule og ProRoster. I tillegg kan systemet bidra med
informasjon til fastsettelse av opptjent akkordlønn og tillegg.

PROJOB SKAPER VARIGE FORBEDRINGER AV PRODUKTIVITETEN
PROJOB BIDRAR MED
STRATEGISKE

Med ProJob får virksomheten detaljert innsikt i forhold som:
•

Bruk og vedlikehold av bedriftens produksjonsutstyr via oppsamling av
utnyttelsestider, effektivitet og feilårsaker

ÅRSAKSFORKLARINGER
•

Årsaksavvik som f.eks. ventetider ved maskiner, manglende materialer osv.

•

Brukte og produserte varer mv. som gjør mulig korrekt logistikkstyring via

•

Hvorfor kvaliteten ikke er i overensstemmelse med kvalitetsmål

•

Hvorfor leveringstider ikke oppfylles som planlagt

•

Hvorfor produksjonskostnadene er for høye (f.eks. overtidstillegg som

støtte av virksomhetens informasjonsflyt i den samlede verdistrømmen

kanskje kan reduseres ved bedre planlegging av medarbeiderne)
FAKTABASERTE

Virksomheten får med andre ord status og verdifull innsikt i egen drift. Det gir

BESLUTNINGER

et solid og faktabasert fundament for å optimalisere og effektivisere produksjonen og forbedrer evnen til å reagere raskt på endringer i etterspørsel og
kapasitet.

KORREKTE

Gjennom enklere rapportering og mer detaljert – og automatisert – dataover-

ETTERKALKYLER

føring til ERP-systemet oppnår virksomheten ett verdifullt fundament for korrekte etterkalkyler.

ØKT PRODUKTIVITET

Erfaringene viser at produktiviteten ofte kan forbedres betydelig, primært gjennom bedre utnyttelse av personell, maskiner og materialer.

BEDRE LEVERINGSSIKKERHET,

Videre kan bedriften forbedre leveringssikkerheten og redusere produksjons-

LAVERE KOSTNADER

kostnadene gjennom den innsikten som ProJob gir i form av data til overvåking
av produksjons- og spilltider, effektivitet og feilårsaker.
Disse fordeler som kommer igjen år etter år, gir ofte ytterligere fordeler gjennom
den økte transparens i prosessene på produksjonsgulvet.
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ProJob er en del av Jobb og Aktivitet 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

Nøyaktig registrering av arbeidstid og fravær 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 & AKTIVITET

PLANLEGGING

Registrering av medarbeidernes aktiviteter (jobb,
prosjekt eller prosess) foredler ERP-data til oppfølging
på ressurser og produktivitet

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

BRUKERFLATER

INTEGRASJONER

Webbportal, mobilapp og terminaler til registrering,
oversikt og godkjenning

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

ANALYSE

DRIFTSPLATTFORMER

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

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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