Mark Information önskar god jul

Berättelser, analyser och senaste trender inom Workforce Management
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Julen är nära och vi vill tacka för alla kontakter och intressanta dialoger under året. Vi ser fram
emot ett nytt spännande år 2017 - och vi kan redan nu lova att det kommer att erbjudas ännu
fler nya möjligheter.

2016 har varit ett intensivt år för de flesta - och även för oss i Mark Information. Några
höjdpunkter från året:

• 10 nya versioner av ProMark med fler nya funktioner än någonsin tidigare, liksom en
moderniserad ProMark plattform
• Ett antal nya kunder är välkomna: APC Overnight, CEVA Logistics, GF Forsikring, Grafisk
Maskinfabrik, Hand 2 Mouth, JN Data, Konga Mekaniska, Lantmännen Lantbruk, Nykredit, SPX,
Sydtrafik, VikingGenetics, Vital Petfood Group - och fler är på väg
• Ny hemsida och kundportal med självbetjäning
• Konferenser i de skandinaviska länderna och ett antal populära webinarier om funktioner i
ProMark
• Utökad serie av artiklar om Workforce Management
• Viktiga utmärkelser: Vi är bland de 20 mest lovande teknikleverantörer till livsmedelsindustrin
och bland de bästa ägarledda företag i Danmark. Dessutom är vi en av de 18 leverantörer som
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Gartner har valt ut för deras "Market Guide för Workforce Management Program"

Med andra ord, det har hänt oerhört mycket i samband med ProMark - och resan fortsätter! Men
nu låter vi julfriden råda och önskar dig och din familj en God Jul och ett Gott Nytt År med hopp
om ett framgångsrikt 2017!

Med vänlig hälsning,
Henrik Trolle och kollegor
LÄS MER OM VAD 2016 HAR BJUDIT PÅ...

Mest lästa artiklarna i 2016
1. Vad har HR gemensamt med Chandler Bing
från TV-serien ”Vänner”?
2. Vill du veta hur verksamheten går? Fråga HR!
3. "Om du inte vet vart du är på väg, spelar det
ingen roll vilken väg du väljer"
4. Goda användarupplevelser banar väg för mobil
tidsregistrering
5. Första hjälpen för utvärdering av Workforce Management lösning
LÄS ANDRA ARTIKLAR...
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