PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT

ProJob

JOBBREGISTRERING I PROJOB – VÄGEN TILL OPTIMERING AV
PRODUKTIONEN
ProJob samlar in kritiska produktionsdata via medarbetarnas registreringar – även när de är
borta från kontoret. Det ger en uppdaterad överblick över status i produktionen och möjlighet
för effektiv rapportering.
Med andra ord får företaget aktuell och värdefull insikt i sin egen verksamhet. Det ger en gedigen och faktabaserad grund för att optimera produktionsprocesser och relaterade kostnader
och förbättrar förmågan att reagera snabbt på förändringar i efterfrågan och kapacitet.
ProJob har standardintegration med en rad ERP-system – inklusive Microsoft Dynamics 365 for
Finance and Operations, Dynamics AX/NAV och SAP ERP – och kan därmed berika företagets
ERP-data i en automatiserad process.
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PROJOB SAMLAR IN OCH VALIDERAR PRODUKTIONSKRITISKA DATA
GRUNDDATA PÅ JOBB

ProJob hjälper till med att optimera företagets produktionsprocesser och -kostnader och integreras ofta med företagets ERP-system som matar ProJob-databasen med produktionsplaner i form av order och operationer.

INSAMLING AV PRODUKTIONS-

ProJob innehåller grunddata relaterade till order/operation, maskingrupp, resurs,

KRITISKA PARAMETRAR

material och medarbetare. Modulen kan därmed säkerställa en smidig registrering och löpande lagring av produktionskritiska parametrar direkt från produktionsgolvet som t.ex.:
•

Tidsåtgång per order/operation/maskingrupp/resurs eller tillstånd
(standardtid kontra normtid)

•

Status på genomförda order/operationer

•

Producerat antal fördelade på godkända och underkända, ev. fördelat på
kassationsorsak

SKRÄDDARSYDD JOBBDIALOG

•

Kostnad per order/operation/medarbetare uttryckt i tid per löneart

•

Materialåtgång

Medarbetarnas rapportering skräddarsys med möjlighet till hög detaljeringsnivå, inklusive varningar om avvikelser och orsakskoder.

UPPDATERING AV

De realtidsbaserade registreringarna valideras och återförs till ERP-systemet för

PRODUKTIONSPLANER

att löpande uppdatera produktionsplanerna. Det ger samtidigt exakt data som

I ERP-SYSTEMET

kan ligga till grund för framtida planering.

STANDARDINTEGRATION

ProJob har standardintegration med en rad ERP-system – inklusive Microsoft

MED MICROSOFT, SAP

Dynamics 365 for Finance and Operations, Dynamics AX/NAV och SAP ERP –

OCH ANDRA ERP-SYSTEM

och kan därmed berika data i dessa system i en automatiserad process.

ANVÄNDARGRÄNSSNITT FÖR ALLA BEHOV
DATAINSAMLING

Data samlas normalt in via terminaler, på webb-portal, pc-klient eller mobil-app

VIA OLIKA MEDIER

som samtidigt kan ge medarbetaren överblick över arbetsschema och information
om eventuell semester, ledighet och övertid. Vid registrering på surfplatta eller
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via mobiltelefon kan ProJob också användas av t.ex. servicetekniker som arbetar ute ur huset.
SÄKRA IP65-TERMINALER

Till avancerade och krävande produktionsmiljöer erbjuder vi säkra terminaler
med IP65 inkapsling – dvs lämplig för våtrum.

ENKEL TILLGÅNG

Vid användning av ProPC kan medarbetarna få direkt tillgång till såväl elektro-

TILL DOKUMENT

niskt ritningsarkiv, operationsbeskrivningar som instruktioner i form av videosekvenser som exempelvis kan visa korrekt montering, fastsättning o.s.v.

PROPORTAL FÖR CHEFEN

I ProPortal kan chefer utföra de flesta av sina arbetsflöden relaterad till produktionen, t.ex. korrigera och godkänna jobbregistreringar samt få överblick över
status i produktionen (via produktionsöversikten/Production Display).

ÖVERBLICK ÖVER FRAMSTEG I PRODUKTIONEN I REALTID
FRAMSTEG I
PRODUKTIONEN

Med Production Display får chefen överblick över framsteg på order och möjlighet att kontrollera om rätt personal arbetar på önskade order.

PRODUKTIONSÖVERBLICK

Produktionsöversikten ger via storskärmar eller på dator/läsplatta en klar bild av

PÅ STORSKÄRM ELLER

produktionsstatus – i realtid. Både planerad och pågående produktion synliggörs

DATOR/LÄSPLATTA

och utifrån de anställdas tidsregistreringar och produktionsresultat visualiseras
aktuell status för varje produktionsenhet. Det skapar grunden till att kontinuerligt säkerställa att företagets resurser används på rätt sätt och att informationen
om vad som bör göras finns tillgänglig för alla.

MÖJLIGHET ATT

Den tid och de faktiska produktionsresultaten uppdateras i realtid och kan jäm-

AGERA SNABBT

föras med vad som är planerat. Problem och potentiella förseningar kan alltså
identifieras tidigt. Och företaget kan agera innan det är för sent.
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INSIKT I ORSAKER
TILL AVVIKELSER

Den avancerade konfigurationen i ProJob ger möjlighet att validera den enskilda
operatörens:
•

Förbrukade tid kontra normtidsunderlag

•

Registrerat kontra planerat antal producerade enheter

•

Kassationsprocent

•

Materialåtgång

•

Bristande kvalifikation hos operatör i förhållande till ställda krav

MÄTNING AV

Med ProJob är det även möjligt att genomföra mätningar av maskiners kör- och

MASKINEFFEKTIVITET

stopptider, vänte- och reparationstider, få automatiska maskintidskorrigeringar
vid exempelvis enmansbetjäning av en tvåmansbetjänad maskin samt kontering
av maskintid direkt från terminalerna på produktionsgolvet.

DATA TILL RAPPORTERING

ProJob levererar validerat och uppdaterat data för analys av t.ex. lönekostnader

OCH BI

per order eller produkt, produktivitet, effektivitet, jämförelse av standardtider
med reella tider och exempelvis kasserade/maskinstopp per order, maskin eller
medarbetare. Detta kan hanteras i standardrapporter eller mer avancerad i företagets Business Intelligence-verktyg.

NOTIFIKATIONER OM

Samtidigt kan ni lägga in påminnelser om avvikelser, saknade registreringar,

RELEVANTA HÄNDELSER

godkänningar eller andra relevanta händelser så att berörda anställda, chefer
eller avdelningar kommer att meddelas omedelbart.

HANTERING AV
KOMPLICERADE ALGORITMER

ProJob kan även hantera komplicerade algoritmer för fördelning av tid som:
•

En operatör på flera operationer. Operatörens tid uppdelas på flera operationer antingen med full tid eller efter en distributionsnyckel. Däremot får

FÖR FÖRDELNING AV TID

operatören endast tillägg/lön för den aktuella tiden
•

Flera operatörer på samma operation

•

Medarbetartid kontra maskintid på en operation

•

Proportionerlig och relativ tidsfördelning mellan operationer
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PLANERING,

När det gäller planering kan ProJob komplettera med ’körlistor’ och personal-

ACKORDLÖN OCH TILLÄGG

planering via ProSchedule och ProRoster. Dessutom kan systemet bidra med
information för beräkning av intjänad ackordlön och tillägg.

PROJOB SKAPAR VARAKTIGA FÖRBÄTTRINGAR AV PRODUKTIVITETEN
PROJOB BIDRAR MED
STRATEGISKA

Med ProJob får företaget detaljerad insikt i förhållande som t.ex.:
•

Användning och underhåll av företagets produktionsutrustning via insamling
av användningstid, effektivitet och felorsaker

ORSAKSFÖRKLARINGAR
•

Avvikelser gällande t.ex. väntetider vid maskiner, avsaknad av material osv.

•

Förbrukade och producerade produkter o.s.v. som möjliggör korrekt logistikstyrning genom stöd av företagets informationsflöde i den samlade värdekedjan

•

Varför kvaliteten inte överensstämmer med kvalitetsmålen

•

Varför leveranstiderna inte hålls som planerat

•

Varför produktionskostnaderna är för höga (t.ex. övertidstillägg som bör vara
möjlig att reducera genom bättre planering av medarbetarna)

FAKTABASERADE BESLUT

Med andra ord får företaget aktuell och värdefull insikt i sin egen verksamhet.
Det ger en gedigen och faktabaserad grund för att optimera och effektivisera
produktionen och förbättrar förmågan att reagera snabbt på förändringar i efterfrågan och kapacitet.

KORREKTA EFTERKALKYLER

Genom enklare rapportering och mer detaljerad – och automatiserad – dataöverföring till ERP-systemet uppnår företaget värdefull grund för korrekta efterkalkyler.

ÖKAD PRODUKTIVITET

Erfarenheterna visar att produktiviteten ofta kan förbättras betydligt – primärt
genom bättre utnyttjande av företagets personal, maskiner och material.

BÄTTRE LEVERANSSÄKERHET,

Dessutom kan företaget förbättra leveranssäkerheten och reducera produktions-

LÄGRE KOSTNADER

kostnaderna tack vare den insikt om olika förhållanden som ProJob bidrar till att
uppnå så som t.ex. data för övervakning av produktions- och spilltider, effektivitet och felorsaker.
Dessa vinster som återkommer år efter år, medför ofta ytterligare vinster tack
vare den större öppenheten runt processerna på produktionsgolvet.
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ProJob hör under Jobb & Aktivitet i vår ProMark Workforce Management-lösning. ProMark används för
att styra företagets största, mest värdefulla och strategiska resurs, nämligen arbetsstyrkan. Kontakta oss
på +46 8 739 12 00 för mer information om alla möjligheter eller se www.mark-info.se.

TIDREDOVISNING

FRÅNVARO

Exakt registrering av arbetstid och frånvaro validerat
mot regelverk och kollektivavtal för att skapa rätt
löneunderlag

Avancerad hantering av upparbetning, förbrukning och
överföring av semester. Sjukhantering med riktig
kontering och arbetsflöden till uppföljning och analys

JOBB & AKTIVITET

PLANERING

Registrering av de anställdas aktiviteter (jobb, projekt
eller process) förädlar ERP-data för uppföljning av
resurser och produktivitet samt efterkalkyl

Bemannings- och schemaplanering för effektiv
beläggning av företagets resurser – även vid avvikelser

ANVÄNDARGRÄNSSNITT

INTEGRATIONER

Webbportal, mobilapp och terminaler för registrering,
överblick och attest

Moderna, säkra API-baserade integrationer mot lön,
HR och ERP säkerställer utbyte av viktiga data och
användarupplevelser

ANALYS

DRIFTSMODELL

Rapporter och Business Intelligence för analys av data
från alla delar av ProMark för faktabaserade beslut och
ökad effektivitet

Standard public cloud, private cloud eller on-premise
efter kundens önskan
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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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