PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT

ProBI

PROBI – DRA FÖRDEL AV FÖRETAGETS DATA
FÖR ATT FATTA BÄTTRE BESLUT
ProBI är Mark Informations Business Intelligence-lösning som gör det möjligt att analysera
samband baserat på uppgifterna i ProMark. Med ProBI kan företaget extrahera data från
ProMark och lägga in dem i Excel eller ett annat verktyg för enkel bearbetning och
presentation. Dessutom kan ProBI leverera datakuber som kan kombineras med företagets övriga data och analyseras i företagets eget Business Intelligence-miljö.
På så sätt säkrar ProBI att data blir tillgängliga i förhållande till behov och situation och kan
användas aktivt som beslutsunderlag!
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PROBI – DRA FÖRDEL AV FÖRETAGETS DATA
FÖR ATT FATTA BÄTTRE BESLUT
ANALYS AV
PROMARKDATA

ProBI är Mark Informations Business Intelligence-lösning som gör det möjligt att
analysera samband baserat på uppgifterna som finns i ProMark.

DATALAGER FÖR

Med ProBI kan data från frånvaroregistreringar, projektregistreringar, övertids-

PRESENTATION I

beräkning med mer levereras över i ett datalager. Detta gör det möjligt för före-

T EX EXCEL

taget att analysera och bearbeta dem i Excel eller ett annat verktyg. Företaget kan
se sina data i helikopterperspektiv eller dyka in i detaljerna efter behov.

KUBER FÖR BUSINESS

Har företaget sitt eget Business Intelligence-miljö, kan ProBI leverera datakuber till

INTELLIGENCE-MILJÖ

det. Det ger möjlighet för att sammanställa ProMarkdata med företagets övriga
data och analysera mer djupgående över olika system.

SYSTEMLANDSKAP

ETL

SQL-

dataexport

server

datalager

DATA BARA TILLGÄNGLIGA FÖR

Tillgång till data styrs av användarens rättigheter i ProMark. Det innebär att den

RELEVANTA ANVÄNDARE

enskilda användaren bara kan arbeta med data som är relevant för sin roll och
funktion.

SUPPLEMENT TILL

ProBI er ett avancerat och flexibelt tillägg till de rapporter som kan göras i

PROREPORT

ProReport. Det användarvänliga rapporteringsverktyget gör det enkelt att skapa
rapporter utan betydande förkunskaper inom Business Intelligence-området. Det
är hela tanken.

ANALYS AV
ORSAKSSAMMANHANG

ProBI gör det möjligt att analysera orsakssammanhang och utveckla rapporter som
är anpassade till företagets omedelbara behov av kunskap och beslutsfattande.
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MYCKET DATA, SNABBT!
ANVÄNDS FÖR ANALYS AV:

Med ProBI får företaget snabbt en bättre överblick av de många värdefulla
uppgifter som finns i ProMark och kan till exempel analysera:

FRÅNVARO

•

Analys av orsaker till frånvaro, frånvaro på olika medarbetartyper, hur frånvaron
varierar mellan olika länder, enheter och avdelningar, information om dessa
avdelninger som t ex antal medarbetare, medarbetarkategorier, i vilka perioder
frånvaron har varit särskilt uttalad och mycket mer

ÖVERTID

•

Analys av övertid och utgifter över hela organisationen

EFFEKTIVITET

•

Fördjupad analys av effektiviteten av order och operationer, samt på
anställda och arbetsflöden

PROJEKT

•

Uppföljning av projekt med dimensioner och organisationshierarki

RENSNING I PROMARK

•

Slutligen kan ProBI också användas för att ge en bättre överblick över
rensning i olika profiler i ProMark

ÖVERBLICK, ÖKAT INSIKT OCH BÄTTRE BESLUT
DETALJERAD INBLICK I

Med ProBI får företaget visuell överblick över en stor mängd uppgifter och kan

VERKSAMHETEN

när som helst analysera egna data närmre. Data och rapporter kan sammanställas efter behov för att få en detaljerad inblick i verksamheten.

STÖRRE FÖRSTÅELSE

I samband med analyser av till exempel frånvaro kan företaget snart få en över-

FÖR UTMANINGAR

sikt över omfattningen av sina utmaningar och var det kan vara nödvändigt att
agera: Var har vi de mest stabila medarbetarna? Varför är frånvaron högre på
den här avdelningen? Var bör vi placera produktionen framöver?

KOMBINERA PROMARKDATA MED

Genom att jämföra uppgifterna med andra uppgifter i företaget, som t ex i

ÖVRIGA DATA FÖR ÖKAD INSIKT

enkäter om medarbetarnas tillfredsställelse, kan chefer och ledning få värdefull
återkoppling om sammanhang i ett större perspektiv.

PROMARKDATA SOM AKTIVT
BESLUTSUNDERLAG

ProBI ser till kort sagt att data blir tillgängliga i förhållande till behov och situation och kan användas aktivt som faktabaserad beslutsunderlag.
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ProBI är Business Intelligence-lösningen i ProMark Workforce Management.
ProMark används för att styra företagets största, mest värdefulla och strategiska resurs, nämligen arbetsstyrkan. Kontakta oss på 08 739 12 00 för mer information om alla möjligheter eller
se www.mark-info.se.

TID OCH FRÅNVARO

JOBB OCH AKTIVITETER

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 ERPsystem medför besparingar genom automatisering
av administrativa processer.

TJÄNSTER

Kundtjänst, superanvändarservice, privat moln,
applikationsförvaltning och hårdvaruservice som
underlättar den dagliga driften av ProMark.

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 Management-lösning 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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