PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT

ProPortal

PROPORTAL – WEBBASERAT GRÄNSSNITT TILL PROMARK
ProPortal är den webbaserade ingången till ProMark både för chefer och löneadministration
samt anställda. I portalen kan man registrera sin egen tid, sina arbetsuppgifter och frånvaro,
hämta information och utföra specifika arbetsuppgifter som t ex schemabyten och attest.
ProPortal körs i en webbläsare och kan även integreras i företagets eget intranät.
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PROPORTAL – DET WEBBASERADE GRÄNSSNITTET TILL PROMARK
WEBBASERAT GRÄNSSNITT
TILL PROMARK
ENKELT OCH INTUITIVT

ProPortal är den webbaserade ingången till ProMark, som låter dig hantera de flesta
funktionerna i ProMark - oavsett vilken roll du har i företaget.
ProPortal är ett enkelt och intuitivt verktyg som skapar öppenhet och överblick i
organisationen. Portalens funktionalitet kan täcka de flesta ProMark-modulerna och
beror därför på vilka delar företaget har installerat.

SKRÄDDARSYTT

Företaget definierar i inställningarna vilka områden som ska visas, och därmed

INSTÄLLNING

skräddarsy gränssnittet till en enskild medarbetare och avdelning eller till ett visst
företag. Samtidigt kommer portalen ihåg den senast valda vy när den växlar
mellan de olika flikarna.

NYHETSFLÖDE

Det är möjligt att lägga till ett nyhetsflöde så att företaget kan skicka ut nyheter till
de anställda – antingen till hela organisationen eller till specifika avdelningar eller
grupper.

INTEGRERBAR I DET

De olika webbdelarna i ProPortal är uppbyggda så att de lätt kan integreras i före-

EGNA INTRANÄTET

tagets intranät. De enskilda delarna kan visas på intranätet, så det behövs inga
andra portaler.

SINGLE SIGN-ON

ProPortal stöder enkel inloggning, så inget lösenord krävs när du redan är inloggad
på din dator. Åtkomst kan också skyddas med ett lösenord. Detta är anpassat till
företagets önskemål och krav och bidrar till att öka säkerheten.
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MEDARBETARENS REDSKAP FÖR REGISTRERING OCH SJÄLVBETJÄNING
ProPortal ger medarbetaren enkel tillgång till att:
MEDARBETARENS

•

Registrera närvaro (kom/gå-tider)

MÖJLIGHETER

•

Registrera tid på projekt och aktiviteter

•

Registrera frånvaro som del av dagen och hela dagar

•

Rapportera traktamente och km-ersättning

•

Få en personlig överblick över arbetstid, semester och flextid/ledighet

•

Få en schemaöversikt av närvarande och frånvarande kollegor

•

Beställa rapporter

KOM/GÅ OCH FRÅNVARO

De anställda kan registrera sina närvarotider och sin frånvaro, och hur arbetstiden

AKTIVITETSREGISTRERING

är indelad i projekt och aktiviteter, både för intern och extern uppföljning, som t ex
fakturering av timmar.

RESOR OCH
TRAKTAMENTE
SEMESTERANSÖKAN OCH
BYTA ARBETSPASS
STATUS PÅ ARBETSTID,
SEMESTER OCH FLEXTID

Dessutom kan medarbetaren rapportera km för reseersättning och traktamente,
som sedan skickas till chefen för godkännande.
Medarbetaren kan också lämna in sina semester- och frånvaroansökningar för
attest, samt byta scheman och erbjuda att ta över lediga arbetspass.
Dessutom ger ProPortal en personlig översikt över statusen på arbetstid och
ackumulerad semester, flextid och ledighet, bonus, osv.

EFFEKTIVISERING FÖR CHEFER
Förutom rollen som anställd har chefen utökade möjligheter i ProPortal och kan:
CHEFENS

•

Godkänna transaktioner och framtida frånvaro/semester

MÖJLIGHETER

•

Överblicka och analysera frånvaro

•

Få överblick med frånvaro-KPI

•

Följa upp på personalpolitik för frånvaro

•

Attestera traktamenten och km-ersättning

•

Beställa rapporter

•

Schemaplanering
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GODKÄNNANDE AV

ProPortal ger en ständigt uppdaterad och aktuell bild av den totala semester-

SEMESTER OCH FRÅNVARO

ledigheten och frånvaron så att chefen kan utvärdera och godkänna medarbetarnas frånvaro och frånvaroönskemål och planera efter det.

ERBJUDA LEDIGA PASS

Dessutom kan chefen erbjuda lediga arbetspass till relevanta anställda,
godkänna byten och distribuera reviderade scheman.

ATTEST AV JOBB

Godkännande av jobb eller projekttid sker också i ProPortal – även när en chef

OCH PROJEKTTID

fungerar som ställföreträdare för en kollega som exempelvis är på semester.

FÖRENKLING OCH

ProPortal förenklar de administrativa processerna i hela organisationen.

EFFEKTIVISERING AV

Programmet samlar in data från källan och framställer dem med god överblick.

PROCESSER

Inte bara om vilka som är på jobbet eller vilka aktiviteter de är engagerade i,
men också hur mycket semester och/eller komp de har samlat på sig och hur
mycket frånvaro de har.

BÄTTRE ÖVERBLICK OCH MER TID FÖR ANDRA ARBETSUPPGIFTER
MINSKNING I TID OCH

Med ProPortal kan företaget göra relevanta uppgifter och aktuell information till-

ADMINISTRATIVA

gänglig för alla anställda. Därmed kan företaget förenkla och effektivisera sina

KOSTNADER

administrativa processer vilket sparar tid och minskar de administrativa kostnader.

FRIGÖRANDE AV RESURSER

Den ökade tillgång till självbetjäning ger både de anställda och arbetsledarna

ÖKAD FÖRTROENDE

möjlighet att hämta den information de söker. Administrationen behöver då inte
ägna tid åt att besvara den typen av frågor. Det frigör resurser till mer produktiva
uppgifter och stärker förtroendet internt för bolaget.

ÖKAD PRODUKTIVITET

Det ökade individuella ansvaret och överblick kommer också att bidra till ökad

MINSKAD FRÅNVARO

produktivitet och minskad frånvaro och övertid, vilket gör investeringen i ProMark

OCH ÖVERTID

ännu lönsammare.
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ProPortal är ett av användargränssnitten 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

JOBB & AKTIVITET

PLANERING

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

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

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

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 utbyte av viktiga data och
användarupplevelser

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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