PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT

ProAccess

ProAccess är ProMarks elektroniska passersystem som
säkerställer att rätt personer har tillträde till rätt platser.
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PROACCESS – ELEKTRONISKT PASSERSYSTEM
OCH ADMINISTRATION
ELEKTRONISKT

ProAccess är ett elektroniskt passersystem som ersätter manuella nyckel-

PASSERSYSTEM

system. ProAccess hanterar alla dörrar i företaget och kombineras antingen
med PIN-kod, magnetisk kortläsare, chipläsare, proximityläsare, biometriläsare
eller en mix av olika varianter. Alla dessa alternativ är personliga och varje
gång en dörr öppnas registreras detta. Det är också möjligt att bevilja
besökare tillträde under en avgränsad tid.
Vid dörren anges det om man ska använda kort eller PIN-kod eller om båda
ska användas, samt om den anställde har behörighet att öppna dörren.

AUTOMATISK

På ett företag med många besökare kan det vara fördelaktigt att ytterdörren

DÖRRÖPPNING

är olåst under dagtid. ProAccess kan då ställas in för att hålla dörren olåst
under en given tidsperiod. Efter att dörren första gången öppnats manuellt
hålls den olåst med hjälp av ProAccess. Det säkerställer att dörren inte låses
upp förrän den första personen har kommit till jobbet.

SÄKERHETSOPTIMERING

ProAccess är ett användbart verktyg för att säkerställa att endast rätt
personer har tillträde till de berörda avdelningarna. Dörröversikten i ProAccess
tillåter användaren att se vilka anställda som har passerat genom vilka dörrar
på företaget och därmed snabbt få en överblick över vem som är var.
Dessutom kan alla dörrar öppnas/stängas centralt. Dörrar kan också
anslutas till företagets brandlarm så att de öppnas och stängs automatiskt
i händelse av brand.

KOMPLEMENT TILL

I händelse av obehörigt tillträde kan man via ProAccess ta reda på var det

LARMSYSTEMET

ägde rum. Man kan i förlängningen tvångsöppna och stänga dörrar, och all
information registreras så att man har full kontroll över var och när dörrarna har
öppnats. ProAccess är inte ett larmsystem, men kan vara ett bra komplement.

CENTRAL ELLER

ProAccess är en webbaserad klient-/serverprodukt. Tillträdeskontrollen

DECENTRALISERAD

sköts från en central eller decentraliserad databas och eventuella ändringar

FÖRVALTNING

i konfigurationen träder i kraft omedelbart. ProAccess kommunicerar via
lokala nätverk (LAN) eller fjärrnätverk (WAN). I händelse av strömavbrott
och/eller nätverksfel fungerar ProAccess fortfarande och alla data som
registreras offline överförs till databasservern så snart anslutningen är
återställd. Samtliga dörrenheter är konfigurerade med ett UPS-batteri, så
att systemet fortfarande kan köras utan extern strömförsörjning.
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HELT INTEGRERAT MED PROMARK
PROMARK INTEGRATION

ProAccess är en modul i ProMark och använder samma register över företagets
anställda och samma grafiska intuitiva gränssnitt. Gränssnittet hänger alltså
ihop med ProMark och man behöver inte två separata system för att hantera
tillträdesrättigheter och in-/utstämplingstider. Samma identifieringsmedia kan
användas både till tillträdeskontroll och till in-/och utstämpling.

ETABLERADE PROCESSER

Systemet kan ställas in så att man inte kan öppna en dörr förrän man har
registrerat sin avtalade tid i ProMark, t.ex. vid en ProTerminal i entrén. Det
bidrar till att avtalade mötestider registreras.
FÖRBÄTTRAD SÄKERHET OCH FULLSTÄNDIG ÖVERBLICK

FULL ÖVERBLICK

ProAccess förbättrar säkerheten för ditt företag. De anställdas säkerhet och

OCH SÄKERHET

stöldskyddet optimeras och dessutom underlättas det dagliga arbetet på
företaget när man inte längre behöver använda nycklar. Med ProAccess får
du full kontroll över din verksamhet.
Nyttan med ProAccess visar sig främst i den enkla administrationen och
kontrollen av vilka som kommer till företaget. Om medarbetare ska ha tillträde
till en ny del av företaget behöver de inte en ny nyckel, utan det räcker med
att ändra deras rättigheter i ProAccess. Dessutom slipper man risken för
och besväret med nycklar försvinner eller blir stulna.
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ProAccess tillhör funktionsområdet Integration i ProMark Workforce Management. ProMark används för
att styra företagets största, mest värdefulla och strategiska resurs, nämligen arbetsstyrkan. Kontakta oss
för mer information om alla möjligheter: +46 8 739 12 00 och se www.mark-info.se.
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PLANERING

BUSINESS INTELLIGENCE

ANVÄNDARGRÄNSSNITT

INTEGRATION

Registrering av arbetstid och frånvaro samt
avvikelsesorsaker validerat mot regelverk och
avtal för skapande av rätt löneunderlag.

Planering och bemanning för effektiv beläggning
av företagets resurser.

Slutanvändargränssnitt via smartphones, portal
och terminaler för insamling, validering och
godkännande av tid, jobb- och aktivitetsdata.

Jobb-, projekt- och processregistrering förädlar
ERP-data till uppföjlning av produktionsresurser,
utfall och kalkyl.

Verktyg för analys av realtids- och historiska data för
mätning av produktivitet, frånvaro och besparingar.

Standardintegration mot löne-, HR- och ERP-system
medför besparingar genom automatisering av
administrativa processer.

Om

MARK INFORMATION
Mark Information är en innovativ mjukvaruleverantör som erbjuder Workforce Managementlösningar från våra
verksamheter i Danmark, Sverige, Norge, Storbritannien och Rumänien. Mark Informations Workforce Managementlösning ProMark hjälper kunderna att optimera produktiviteten och uppnå besparingar genom att planera den rätta
resursen, vid rätt tid och för rätt arbetsuppgift och säkrar att resurserna avlönas korrekt och på det mest effektiva
sättet. Mark Information betjänar globala företag och har mer än 1000 installationer och 300 000 användare.
Mer information finns på www.mark-info.se.
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