PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT

ProMark för Microsoft

PROMARK INTEGRATION FÖR MICROSOFT
ProMark är en specialiserad Workforce Management-lösning (WFM) med funktionalitet
som kompletterar funktionaliteten i större Enterprise Resource Planning (ERP) sviter.
Därför är integration en viktig del av vår erbjudande.
För att stödja våra kunder i deras moderniseringsresa med nya Microsoft cloud-lösningar
utvecklas ProMark till att vara en naturlig del av dessa system. Som Microsoft Gold Partner
erbjuder vi dokumenterad integration med ett antal Microsoft Dynamics 365-produkter,
Dynamics AX/NAV och Office 365 för att leverera en helt optimerad affärslösning.
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ÖKA VÄRDET AV DIN MICROSOFT-LÖSNING
KOMPLETTERAR ERP-

ProMark är en specialiserad Workforce Management-lösning. Genom att utväxla

FUNKTIONALITETEN

tids-, frånvaro- och aktivitetsrelaterade data med t.ex. HR-, löne- och ERP-system
via standardintegrationer, blir affärskritisk information tillgänglig när den behövs
– oavsett den tekniska plattformen.

DOKUMENTERAD
INTEGRATION

Mark Information är en certifierad Microsoft Gold-partner. Vi erbjuder dokumenterad integration med dessa Microsoft-lösningar:
•

Dynamics 365 Business Central

•

Dynamics 365 Finance

•

Dynamics 365 Supply Chain Management

•

Dynamics AX

•

Dynamics NAV

•

Office365

På det sättet kan ProMark bli en del av ett optimerat procesflöde.
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PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT-MJUKVARA
AVANCERAD WFMFUNKTIONALITET

Med ProMark får företaget avancerad Workforce Management funktionalitet
som kompletterar deras Microsoft Dynamics 365-svit, inklusive:

SOM KOMPLETTERAR
MICROSOFT DYNAMICS

•

Insamling av validerad tid- och närvarodata med uppsättning av företagets
kollektivavtal och lokala avtal, inklusive flexibel hantering av avvikelser. Detta

365-SVITEN

utgör det kompletta löneunderlaget för alla typer av anställda (både närvarorapportörer och personal med förtroendetid)
•

Avancerad hantering av semester och sjukdom jämfört med gällande regler,

•

Kombinerad tids- och jobb-/projektregistrering gör det möjligt för företaget att

inklusive automatiserade arbetsflöden
spåra att det rapporteras för alla arbetade timmar och ger överblick över framgången på ordrar och kapacitet i realtid
•

Bemannings- och schemaplanering med omplanering på en detaljerad nivå,
inklusive möjlighet för teams att själva planera sin arbetstid

•

Standard användargränssnitt på mobilapp, webb och surfplatta för anställda
och ledare med automatiska påminnelser för attest och validering av data i tid
jämfört med företagets regler

DOKUMENTERAD INTEGRATION MED MICROSOFT-LÖSNINGAR
STANDARD DATAINTEGRATION
VIA PROHOST

UTBYTE AV UPPDATERADE
OCH VÄRDEFULLA DATA

Via våra ProHost-integrationsmoduler kan uppdaterad och värdefull data flyta
sömlöst mellan ProMark och Dynamics 365-produkter.

DATAENHETER FRÅN

MÖJLIGA TRANSAKTIONSDATA

DYNAMICS 365:

FRÅN PROMARK:

•

Medarbetarinformation

•

Tids- och närvaroregistreringar

•

Jobb grunddata

•

Frånvaroregistreringar

•

Projekt grunddata

•

Lönedata

•

Serviceorder grunddata

•

Jobb- och produktionsregistreringar

•

Finansiella dimensioner

•

Projektregistreringar

•

Serviceorderregistreringar (t.ex.
fieldservice order)

•

Materialförbrukning och information
om kasserade enheter

UTÖKA INTEGRATIONEN

Dataenheterna kan utökas med ytterligare Dynamics 365-data som kan integreras

MED EGEN DATA

till ProMark – om nödvändigt. Detta ger företaget möjlighet till att utväxla data
som uppfyller deras specifika behov.
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ENKEL OCH FLEXIBEL

ProHost möjliggör enkel och flexibel mappning av data mellan ProMark och web-

MAPPNING AV DATA

services i Dynamics 365. Det minskar behovet av kodjusteringar i Dynamics
365, överföringar av filer etc., och stöder samtidigt bättre cloud till cloud integrationsscenarier.

FLERA UTÖKNINGSMÖJLIGHETER

Relevanta ProMark-data lagras i Dynamics 365 datatabeller för flera utökningsmöjligheter.
Övriga ProMark-data och affärslogik kan också nås i realtid, t.ex. via användargränssnitt till webbportalen (ProMark REST API:er).

WORKSPACE FÖR ÖVERVAKNING AV INTEGRATIONEN

Integrationen kan övervakas från ett så kallat workspace, som är en utökning till
Dynamics 365. Processteg kan skapas manuellt eller automatiskt, efter behov.

ENKEL HANTERING AV FEL

Lösningen erbjuder enkel hantering av fel och ombehandling, om t.ex. en för-

OCH OMBEHANDLING

ändring i Dynamics 365 affärsregler blockerar registrerade ProMark-data från att
visas.

STÖDER SSO

Lösningen stöder single sign-on, vilket gör ProMark till en naturlig del av den
enskilda medarbetarens dagliga arbetsprocess.

TILLGÄNGLIG PÅ

ProMark är tillgängligt på MS Azure plattformen. Det hjälper med att säkerställa

MICROSOFT AZURE

att företag förblir säkerhetskompatibla och kan skala sina IT-lösningar eftersom
plattformen erbjuder pågående uppgraderingar och automationer.

UPPGRADERAS VAR

Uppgraderingar administreras varje 6. månad, vilket motsvarar minimumkraven

SJÄTTE MÅNAD

från Microsoft och anpassas till frekvensen för uppdatering av ProMark-applikationen.
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MER VÄRDE AV DYNAMICS 365 OCH ÖKAD EFFEKTIVITET
Integration mellan ProMark och Dynamics 365-produkter har många fördelar för
företaget:
•

Korrekt lön i rätt tid med full transparens för anställda och ledare via påminnelser, attest och valideringar

•

Fullständig överblick över effektiviteten genom att kombinera tidsregistrering
med jobb- och projektregistrering, inklusive hantering av undantag och avvikelser

•

Möjlighet att följa upp på tidsförbrukning i realtid och ett korrekt underlag för
fakturering av företagets kunder

•

Optimal utnyttjande av företagets resurser – och därmed minskad övertid –
med minimal administrativ tidsförbrukning

•

Sparad tid på registrering via moderna, intuitiva gränssnitt som mobilapp,

•

Låga totalkostnader (TCO) och hög avkastning av investeringen (ROI) på

webbportal, terminaler och surfplatta, också med offlinefunktionalitet
ProMark-implementering av kollektivavtal och lokala avtal, inklusive garanterad compliance med gällande regler
•

Framtidssäkrad lösning där majoriteten av tidigare anpassningar gjorda i
Dynamics 365 och Dynamics AX ingår som standard

MARK INFORMATION I MICROSOFTS EKOSYSTEM
APPSOURCE

ProMark är tillgänglig på Microsoft AppSource. Alla appar här fungerar tillsammans med de Microsoft-produkter företaget redan har.

DEL AV MICROSOFTS DYNAMICS

Mark Information är en del av Microsofts Dynamics Lifecycle Services program.

LIFECYCLE SERVICES PROGRAM

Detta säkerställer att våra Dynamics-lösningar underhålls för hela tiden att passa
Dynamics 365:s tekniska ekosystem och hålla vår kunskap uppdaterad.

FRAMTIDSÄKER LÖSNING

Sålunda är ProMark en framtidssäker lösning för företag som har valt en Microsoft-strategi.

ANNAN RELEVANT INFORMATION:
•

Microsoft Gold Partner: Application Developer (MPN ID: 5286323)

•

Mark Informations lösning profileras i Microsoft Solution Provider
katalogen

•

Certifierade Microsoft Dynamics utökningar

•

Kunder på ProMark Private Cloud kan överföras till MS Azure
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ProMark för Microsoft är en av integrationerna 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.

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
leveranser och kostnader samt efterkalkyl

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

ANVÄNDARGRÄNSSNITT

INTEGRATIONER

ANALYS

DRIFTSMODELL

Webbportal, mobilapp och terminaler för registrering,
överblick och attest

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

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

Standard public cloud, private cloud eller on-premise
enligt kundens önskemål
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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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