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Vad har HR gemensamt med
Chandler Bing från TV-serien
”Vänner”?
När försökte du senast förklara för din omgivning
vad du gör på jobbet? Var det svårt?
Som inspiration har vi bett ett antal HR-ansvariga
att svara på: "Hur beskriver du ditt jobb inom HR
för vänner, familj och släkt?"
Det fick vi några bra beskrivningar på. Läs om 6 personliga svar och få reda på vad HR-rollen har
gemensamt med Chandler Bing från "Vänner".
LÄS MER OCH FÅ SVARET PÅ VAD CHANDLER BING JOBBAR MED…

ProMark konferens 2016
Det finns fortfarande möjlighet att anmäla dig till
vår nästa ProMark konferens, som ägar rum i
Solna:
Torsdagen den 21 april 2016.
Kl. 09.30 är det kaffe och registrering, och vi
avslutar programmet kl. 16.40. Det finns
fortfarande platser kvar så anmäl dig så snart som möjligt till en inspirerande dag.
LÄS MER OCH ANMÄL DIG...

ProMark webinars
Vi fortsätter raden av korta webinars där vi
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introducerar olika moduler i ProMark som många
av våra kunder redan idag använder och ser stort
värde av.
Före sommaren håller vi webinarer om det enkla
och webbaserade användargränssnitten
ProPortal (28/4), Business Intelligencelösningen
ProBI som hjälper er att presentera ProMark data för analys och som beslutsunderlag (20/5) och
användargränssnitten for mobila medarbetare – ProMobile och ProPC (20/5).
Presentationen sker via web och tar ungefär 30 minuter. Inga förkunskaper av ProMark krävs, så kolla
våra webinars och se vilka som passar dig.
LÄS MER OCH ANMÄL DIG...

Träffa Mark Information på
VårIMPULS 2016
Mark Information är bronssponsor vid årets
VårIMPULS, en inspirerande heldag med
spännande seminarier, diskussionsforum och
inspirerande utställare riktat mot alla som jobbar
med SAP.
Under rubriken "Kan man digitalisera ärtor?" kommer Mark Information och Findus Sverige att
berätta om hur verksamhetsrapporter i realtid med användning av ProMark gör en skillnad för
produktionsledningen och hjälper Findus att stärka sin konkurrenskraft.
LÄS MER...

Artikel i SAPSAnytt
I senaste SAPSAnytt, en tidning för medlemmar
av SAP-användargruppen SAPSA, finns en ny
artikel från Mark Information.
Under rubriken "Effektiv datainsamling ger ökad
produktivitet och lönsamhet" delar Aker
Solutions Subsea och GKN Aerospace med sig
av sina goda erfarenheter med att samla in data
direkt från produktionen med hjälp av ProMark
som de aktivt använder till en mer realistisk

http://www.anpdm.com/newsletter/3589983/414B59467148445E4A71[20-10-2017 09:07:21]

HR och Chandler Bing | VårIMPULS och SAPSA | Konferens och webinars

produktionsplanering i SAP. Det gör det möjligt för dem att konkurrera internationellt trots högt löneläge
samt snabbt föränderliga krav från kunder.
LÄS ARTIKLEN PÅ SIDORNA 17-19 PÅ WWW.SAPSA.SE...

Mark Information bland de bästa
ägarledda företag i Danmark
Det senaste numret av den danska CXO
tidningen – ett magasin för ledande
befattningshavare som publicerats av PwC –
innehåller en översikt över de ca. 120 bästa
ägarledda företagen i Danmark.
Vi är mycket stolta över att Mark Information är på
listan för 2016!
Resultatet baseras på en analys av de ekonomiska resultaten för 6000 danska ägarledda företag varav
ca. 120 inbjöds till en personlig intervju innan vinnaren äntligen utsågs. Priset delades ut för 12:e året i
rad.
Analysen genomfördes av PwC i samarbete med Nykredit (en av Danmarks ledande finansgrupper),
danska handelskammaren och Finans (affärstidning på nätet).
SE HELA LISTAN PÅ SIDAN 10-11 (PÅ DANSKA) ...

Nya kunder
2015 var ännu ett bra år för Mark Information och
vi lyckades behålla vår position som den ledande
leverantören av Workforce Managementlösningar i Norden genom ökat engagemang med
befintliga kunder och försäljning till nya kunder.
Sedan början av 2015 har vi välkomnat ett antal
nya kunder:
• Coor Service Management (NO)
• Easyfood A/S (DK)
• Hand2Mouth (UK)
• Heidelberg Cement Sweden AB (SE)
• Helmet Integrated Ltd. (UK)
• J. Nørgaard Petersen A/S (DK)
• Karolinska Insitutet (SE)
• Konga Mekaniska Verkstad AB (SE)
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• Lantmännen Schulstad A/S (DK)
• MacDuff Shellfish (UK)
• Mammen Mejeri A/S (DK)
• Mobylife (DK)
• Skare Meat Packers K/S (DK)
• St1 Refinery AB (SE)
• Stavnskaer Fragt (DK)
• Stryhns A/S (DK)
• Sydbank (DK)
• TCR A/S (DK)
• Tele Greenland A/S (DK)
• Unibake Germany GmbH & Co. KG (DK)
• VikingGenetics Fmba (DK)
• Vital Petfood Group A/S (DK)
• Aarhus Universitet (DK)
LÄS MER...
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