Datainsamling med ProMark - lika viktigt som ljus och ström
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Datainsamling med ProMark lika viktigt som ljus och ström
Produktions- och industriföretag känner av ökad
internationell konkurrens från länder med lägre
arbetskraftskostnader.
I detta avseende kan fler företag lära av norska
GKN Aerospace och Aker Solutions Subsea som
använder ProMark för att uppnå maximal
produktivitet och lönsamhet i
produktionsprocesserna.
De förklarar hur de använder ProMark för att samla in produktionsdata och hur de använder data aktivt
för mer realistisk produktionsplanering i SAP.
Bland annat värderar ett av företagen att effektiv datainsamling i produktionsprocesserna är lika viktigt
som ljus och ström för att konkurrera internationellt.
LÄS MER...

Hur ser de nya ProMarkmodulerna ut?
Mark Information kommer under 2016 att
genomföra korta och enkla presentationer av
olika ProMarkmoduler.
Syftet är att orientera dig om vad de olika
modulerna kan göra och hur de ser ut. Inga
förkunskaper av ProMark krävs.
Presentationen sker via web och tar ungefär 30 minuter.
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LÄS MER OCH SE NÄR WEBINAREN ÄGER RUM...

Stödja Barncancerfonden
Mark Information vill stödja Barncancerfonden
och deras arbete i kampen mot barncancer. Detta
önskar vi göra tillsammans med våra kunder i
gemensamma aktiviteter.
Varje år drabbas cirka 300 familjer i Sverige av
det ofattbara; ett barn får en cancerdiagnos.
Barncancerfonden arbetar för att underlätta livet
för de här familjerna. Den främsta uppgift är att finansiera forskning och utbildning inom
barncancerområdet. Fonden får inga bidrag från staten, landstingen eller kommunerna, utan är helt
beroende bidrag från privatpersoner och företag.
Genom att hjälpa oss boka möte med någon i ert nätverk så skänker vi 200 kronor till
Barncancerfonden.
Gör så här: Kontakta oss för att boka ett möte eller förmedla en kontakt så att vi kan boka ett möte där
vi introducerar ProMark.
Hjälp oss att stödja Barncancerfonden!
STÖDJA BARNCANCERFONDEN! - BOKA MÖTE
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