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Berättelser, analyser och senaste trender inom Workforce Management

SKICKA TILL
KOLLEGA

Se webbversion här.
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OSS

Glad sommar
Sommarlovet ligger precis runt hörnet och de flesta av oss kan se fram emot en paus från vardagen.

Och du behöver inte oroa dig för ProMark stöd under sommaren, om så behövs!

Vår Customer Care är på plats och tar emot förfrågningar inom normala öppettider hela sommaren –
oavsett om du kontaktar oss via nya kundportalen eller skriver till hotline.se@mark-info.com.

Ha ett långt och skönt sommarlov!
KONTAKTA CUSTOMER CARE...

Vår nya kundportal har öppnats
Vi har i dag öppnat vår nya kundportal som
erbjuder ökad självbetjäning relaterat till
nuvarande och stängda case (ärenden).
Dessutom innehåller portalen – precis som
tidigare – information om nya ProMark-versioner,
användardokumentation, tips & tricks och ger
möjlighet att se och beställa terminaler och annan
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hårdvara. Allt med en ny grafisk layout!
Vi ser fram emot att välkomna våra kunder på den nya portalen.
GÅ TILL PORTALEN…

Hör om projektregistrering eller
enkel personalplanering
Våra två webinars i augusti handlar om:
• 19/8: ProJect – enkel och intuitiv
projektregistrering
• 26/8: ProRoster – flexibelt och webbaserad
planeringsverktyg
LÄS MER OCH ANMÄL DIG…

Bernhard utsetts till Seniorkonsult
Bernhard Stahre har utsetts till Seniorkonsult på
Mark Information från 23 juni till följd av hans
hårda arbete, expertis och utmärkta samarbete
med kunder och kollegor.

SE ÖVERSIKT ÖVER VÅRT TEAM…

Anders Dybvik ny Sales Executive
Vi är glada att annoncera att Anders Dybvik
kommer bli en del av Mark Information som Sales
Executive med fokus på nya affärsmöjligheter i
Norge och Sverige.
Anders har många års erfarenhet av försäljning och kommer från en position inom HR och
lönelösningar på Amesto Solutions och iTet AS. Anders börjar på Mark Information den 22 augusti och
kommer att vara baserad i Oslo.
Henrik Trolle kommer att behålla ansvaret för både den norska och svenska organisationen.
SE ÖVERSIKT ÖVER VÅRT TEAM…

Lovande leverantör av IT-lösningar
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inom livsmedel
Mark Information återfinns på listan över de 20
mest lovande leverantörer av IT-lösningar
inom Livsmedel 2016.
Det är en årlig lista över företag som ligger i
framkant att tillhandahålla IT-lösningar till
livsmedels- och dryckesindustrin och som tillför
värde till betydende företag inom branchen.
Listan sammanställs av CIOReview.
Torkel Olrik, CEO på Mark Information säger:
”Vi är naturligtvis glada och stolta över valet, vilket är ett erkännande av vårt arbete genom många år
av att utveckla framsynta tekniska lösningar för Workforce Management...”
LÄS HELA ARTIKLEN…
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