CLEVELAND BRIDGE
CLEVELAND BRIDGE TILLVERKAR OCH BYGGER IKONISKA STÅLKONSTRUKTIONER

Cleveland Bridge tillverkar och bygger spektakulära stålkonstruktioner för att
möta kundernas krav.
Cleveland Bridge grundades 1877 och har sedan dess blivit världsledande
inom teknikbaserad ingenjörsarbete, brobyggnad och stålkonstruktioner. Med
världsomspännande resultat som omfattar den berömda Sydney Harbour
Bridge och den nya Wembley Stadium, har Cleveland Bridge varit inblandad i
byggandet av många världskända broar och strukturer!
Cleveland Bridge har sitt huvudkontor i Darlington, County Durham, Storbritannien, med mer än 300 anställda. Fabriken har en produktionskapacitet
på 1000 ton i veckan och servar både offentliga och privata kunder. Cleveland
Bridge Group har också verksamheter i Dubai och Saudiarabien.
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OM MARK INFORMATION

 ”Cleveland Bridge använder mer än 40 IT-system. ProMark är
en av de fyra viktigaste systemen och är nödvändigt för
insamling av arbetstid för löner samt för beräkning av
produktionseffektivitet.”
PAUL CUSWORTH, IT-CHEF CLEVELAND BRIDGE

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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CLEVELAND BRIDGE: BROBYGGNAD MELLAN
MEDARBETARTID OCH PRODUKTIONSDATA I PROMARK
PROBLEM

På Cleveland Bridge var
utmaningen att hitta ett sätt att
på en och samma gång samla in
anställdas arbetstid för löner,
och samtidigt hålla kontroll på
utvecklingen av projekt som
löper över flera år.

SUCCÉ KRITERIER

Uppsamling av realtidsdata vid
huvudfabriken i Darlington
Uppsättning av realtidsdata på
byggarbetsplatser
Utbildning av personalen för
effektiv registrering av arbetstid
och projektaktiviteter
Aggregering av information för att
skapa tillförlitlig produktionsdata

VERKTYG OCH METODER

ProTerminal
ProTime
ProReport
ProJect
ProBI

FÖRBÄTTRINGAR

Arbetstid samlas vid källan
Arbetad projekttid är registrerad
enkelt och effektivt
Tillförlitlig produktionsdata
tillgängliga via rapporter och
analysverktyg
Förenklad löneprocess och alltid i
enlighet med avtal

RESULTAT

 Genom användning av ProJect
för insamling av tid på byggprojekt kan Cleveland Bridge
noga övervaka produktionsprocessen för större projekt
 Enhetlig process för insamling
av arbetad tid med detaljerat
underlag till lönesystemet
SAGE Payroll+ för effektiv och
korrekt lönehantering
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