CHEMRING COUNTERMEASURES
OM CHEMRING COUNTERMEASURES

Chemring Countermeasures Ltd är världsledande inom motåtgärdslösningar mot
hotande vapensystem och missiler. Chemring är specialiserat på konstruktion,
tillverkning och global distribution av ett omfattande sortiment av RF (Radio Frequency)
och IR (infraröd) lockpatroner för luftvapen, flotta och landapplikationer över hela det
elektromagnetiska spektrumet.
Produktionsanläggningen i södra England ligger vid High Post nära Salisbury, och där
tillverkas omfattande IR och RF lockbeten. Även ett teknikcenter finns på samma ort.
Företaget har ett långtgående samarbete tillsammans med sina kunder för att
tillsammans definiera deras krav samt kundanpassa produktutvecklingen och
tillverkningen. Även ett fullständigt stöd under hela livscykeln för produkterna är viktigt.
www.chemringcm.com
SITAT – CHEMRING COUNTERMEASURES

 "Mark Information har uppfyllt sitt åtagande."
 "ProMark har effektiviserat vår tidregistreringsprocess och har bidragit till en
effektivare löneprocess."
SIMON MORLEY, IT CHEF, CHEMRING COUNTERMEASURES

OM MARK INFORMATION
Mark Information är en innovativ mjukvaruleverantör som erbjuder Workforce Management-lösningen ProMark från våra verksamheter i Danmark,
Sverige, Norge, Storbritannien och Rumänien.
ProMark hjälper kunderna att optimera produktiviteten och uppnå besparingar genom att planera
den rätta resursen, vid rätt tid och för rätt arbetsuppgift och säkrar att resurserna avlönas korrekt
och på det mest effektiva sättet.
Vi betjänar globala företag och har mer än 1000
installationer och 300 000 användare.
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CHEMRING COUNTERMEASURES: TIDREDOVISNING MED
INTEGRATION TILL SAGE 50 LÖNESYSTEM
PROBLEM

VERKTYG OCH METODER

 Att fånga anställdas arbetstid
korrekt

 ProTerminal med HID identifikation
av medarbetarna

 Att skapa en enkel översikt av
frånvaro och undantag för ledarna

 ProTime

 Att förenkla tidredovisningsprocesser för anställda och HR &
Lön
 Att ersätta gamla terminaler
SUCCÉ KRITERIER

 Uppsättning av terminaler med
HID-läsaridentifiering med hjälp av
befintliga passerkort
 Uppsättning av webb ProPortal
som ger ledningen översikt
 Användning av SQL-databas
 Integration till Sage 50 lönesystem

 ProNotify
 ProReport
 ProHost integration till Sage 50
 ProPortal
RESULTAT

FÖRBÄTTRINGAR

 Bättre löpande översikt över
anställdas frånvaro genom
automatisk notifikation till ledaren
och enklare överblick via webbportal
 Korrekt insamling av arbetstid
 Lean tidredovisningsprocesser som
lämnar tid för mer värdebringande
verksamhet
 Korrekta löner

 Administrativa kostnaderna har
minskat
 Chefer har fått en fullständig
överblick av anställdas frånvaro
och tillgänglighet
 Mer användarvänlig administration
av tidredovisnings- och
löneprocesser
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