GF FORSIKRING
OM GF FORSIKRING

GF Forsikring är ett kundägt försäkringsbolag, baserat på ömsesidighet,
lokal förankring och vinstdelning.
GF Forsikring primära verksamhet är privat försäkring. Företaget vänder
sig brett till alla hushåll i Danmark med erbjudanden för att täcka den
vanliga familjens försäkringsbehov. Sedan juni 2017 erbjuder GF Forsikring
även försäkring till små företag.
GF Forsikring har funnits sedan 1967 och har sedan dess delat ut en vinst
på nästan 3 miljarder till kunderna. Företaget har för närvarande mer än
600 anställda på kontor i hela Danmark.
CITAT – GF FORSIKRING

www.gfforsikring.dk
OM MARK INFORMATION

”Ett framgångsrikt genomförande – som höll schema, budget
och projektomfång – har säkerställt att ProMark har blivit väl
mottagen i GF Forsikring”.
KELD GRYHOLM, HR-DIREKTÖR
GF FORSIKRING

Mark Information är en innovativ mjukvaruleveran-tör
som erbjuder Workforce Management-lösningen
ProMark från våra verksamheter i Danmark, Sverige,
Norge, Storbritannien och Rumänien.
ProMark hjälper kunderna att optimera produktivi-teten
och uppnå besparingar genom att planera den rätta
resursen, vid rätt tid och för rätt arbets-uppgift 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.

KUNDCASE GF FORSIKRING

WWW.MARK-INFO.COM

GF FORSIKRING DIGITALISERAR SINA KOLLEKTIVAVTAL

PROBLEM

 För många manuella aktiviteter
inom tidsregistrerings- och
löneprocessen
 Inte möjligt att styra lokala avtal,
vilket även gäller Timebank
 Stark beroende av ett fåtal
nyckelpersoner som kan hantera
löneprocessen

SUCCÉ KRITERIER

Lösningen omfattar 600 registran ter vid cirka 40 kontor i Danmark
Konfiguration av kollektivavtalet
som täcker den finansiella sektorn
i Danmark
Uppsätning av webbportal som
ger chefen en detaljerad överblick
Framtidssäkrat system med stor
möjlighet till utveckling

VERKTYG OCH METODER

Tidsystem med frånvarohantering
(ProTime)
ProPortal
Frånvaro-KPI & analys av närvaro
och frånvaro (ProAbs)
Automatiska e-post påminnelser
(ProNotify)
Integration till Lessor lönesystem
och Microsoft Outlook
ProMark Private Cloud (hosting)
FÖRBÄTTRINGAR

Flexibelt system som stödjar lokala
avtal och konton/balanser
(Timebank)
Modernt användargränssnitt,
inklusive möjligheten för en mobil
lösning
Ökad driftsäkerhet och förutsägbara
utgifter i IT-budgeten

SOME PICTURE/ILLUSTRATION FROM
PROJECT

RESULTAT

 Användarvänlig administration
av tidredovisning och
löneprocesser
 Komplett översikt över
tillgänglighet och frånvaro bland
de anställda
 Bättre service till GF
Forsikrings kunder
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