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Fyra fördelar med en internationell
Workforce Management-lösning
De flesta chefer i större organisationer arbetar
med att maximera företagets produktivitet.
Det är företagets konkurrensförmåga som står på
spel.
Här spelar Workforce Management en central roll.
Och om företaget är verksamt tvärs över gränserna är det ännu flera fördelar med att välja en
internationellt dimensionerad lösning.
Tidredovisning, bemanningsplanering och produktivitetsrapportering behöver inte nödvändigtvis vara
en lokal angelägenhet, bara för att det enskilda landet omfattas av lokala arbetsmarknadsförhållanden
och ramvillkor för arbetstid, övertid, flextid, frånvaro, semester och ersättning.
Tvärtom! Det finns minst fyra fördelar med en internationell lösning…
LÄS MER OM FÖRDELAR OCH LÄS EKSEMPEL…

Webinar om ProMileage
Visste du, att ni också kan använda ProMark för
kilometer- och utgiftsregistrering?
Delta i vår ProMileage webinar den
18 november och hör mer om hur ni kan förenkla
och effektivisera de administrativa processer i
förbindelse med tjänsteresor, vilket reducerar
kostnader direkt och skaper överblick.
LÄS MER OCH ANMÄL DIG…
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Undvik misstag i lönesedlarna
Många anställda hittar fel i sina lönesedlar, och
ett antal förbund uppmuntrar sina medlemmar att
alltid kontrollera deras lönesedel.
Som avtal blir mer och mer komplexa, ökas
kraven på de system som hanterar löner.
Har ni automatiserat era överenskommelser och
avtal, eller är det fortfarande manuella
beräkningar inblandade?
Rätt lön i rätt tid bidrar till att öka förtroendet mellan företag och arbetstagare – och vi ser ofta att tiden
för lönebearbetning kan minskas med upp till 50% genom införandet av ProMark.
Om du behöver automatisera processen i ditt företag, hjälper vi gärna.
LÄS MER OM FÖRDELARNA OCH FÅ EXEMPEL...
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