PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT

ProReport

PROREPORT – BESLUT BASERADE PÅ FAKTA
ProReport är ett rapporteringsverktyg för att dela information. Det ger dig möjlighet att
presentera och distribuera data från ProMark i form av automatiserade rapporter och statistik,
som hjälper hela företaget att fatta faktabaserade beslut.
Via vår webbportal kan chefer och anställda lätt få tillgång till rapporter och göra egna
rapporter när de vill.
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PROREPORT GENERERAR RAPPORTER UTIFRÅN DATA I PROMARK
EXTRAKTION AV NYCKELDATA

ProReport extraherar nyckeldata som samlats in i ProMark och levererar ut information i form av standardrapporter. Rapporterna avser samtliga registreringstyper,
exempelvis närvaro, frånvaro, projekt/aktivitet och produktionsdata.

STANDARD ELLER

De 40 standardrapporterna täcker de flesta företags behov. Samtidigt kan super-

EGNA RAPPORTER

användaren skräddarsy egna rapporter som motsvarar företagets behov och
exportera dessa till Word-, Excel- eller PDF-format.

ENKEL DELNING AV KUNSKAP OCH FAKTA
AUTOMATISK DISTRIBUTION

ProReport ger superanvändaren möjlighet att dela kunskap mellan avdelningar

AV RAPPORTER

och divisioner via schemalagd distribution av rapporter i standardformat. Man kan
till exempel planera att en rapport körs på kvällen och sedan skickas till relevanta
personer via e-post klar för morgondagens jobb. Och superanvändaren kan
löpande rätta mottagare och rapportfilter på de planerade rapporterna.

UPPDATERAD OCH IDENTISK
INFORMATION TILL ALLA

Det underlättar kunskapsutbytet, sparar tid och säkerställer att alla rätt personer
har samma uppdaterade informationer.

INDIVIDUELL TILLGÅNG TILL RAPPORTERING
DIREKT WEBBTILLGÅNG

Den nya webbtillgången till ProReport ger alla registrerade användare enkel
åtkomst till data och rapportering via ProPortal.

INTUITIVT OCH

Detta gränssnitt är mycket intuitivt och okomplicerat både i utformning och daglig

ANVÄNDARVÄNLIGT

användning. Det ger användare och chefer enkel tillgång till att ta ut de rapporter
de vill – antingen nu och här eller vid en viss tidpunkt. Rapporterna är privata som
standard, men kan delas i allmänhet eller med specifika användare.
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TILLGÅNG OCH

Superanvändaren kan begränsa åtkomst för enskilda användare så att de bara ser

BEGRÄNSNINGAR

rapporter som är relevanta för honom/henne. På samma sätt gäller användarrättigheterna i ProMark också, så rapporter för den enskilda användaren inkluderar
bara de relevanta anställda.

NYTTAN FÖR DITT FÖRETAG – HELT KORT:
• AKTUELLT ÖVERBLICK ÖVER FAKTA
Den automatiska distributionen av rapporter ger en ständigt
uppdaterad bild av verkligheten med konkret information till
relevanta mottagare. På så sätt slipper företaget förlita sig på
statistik från föregående period.
• RELEVANTA ANVÄNDARE HAR DIREKT TILLGÅNG
Ledare och användare kan snabbt få de rapporter de behöver i
den dagliga driften av företaget. Medarbetarfilter kan fördefinieras som ett hjälpmedel för oerfarna användare i hanteringen.
• FAKTABASERADE OCH EFFEKTIVA BESLUT
Via tillgänglighet, presentation och effektiv distribution av data
som redan lagrats i ProMark gör ProReport det möjligt att fatta
faktabaserade och därmed mer välgrundade beslut i företaget.
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PROBI – TAR RAPPORTERINGEN ETT STEG LÄNGRE
ANALYS AV

Det är ett känt faktum att information ofta leder till fler frågor baserade på

ORSAKSSAMBAND

relevanta orsakssamband. Dessutom vill man kanske som företag kunna
genomföra ad hoc-analyser som är helt anpassade till företagets omedelbara
behov. Man kanske också själv vill kunna vidareutveckla sina analyser och
rapporter utifrån en föränderlig vardag. Det kan man troligtvis inte göra med
standardrapporterna i ProReport, men då kan man ta ett steg till och införa
ProBI.

BUSINESS INTELLIGENCE

ProBI är Mark Informations Business Intelligence lösning som gör det möjligt
att analysera orsakssamband baserat på uppgifterna i ProMark, och även från
andra system inom företaget. Det är ett flexibelt verktyg som kan presentera
data via ProMarks webbportal eller i en kub med integrationsmöjlighet till företagets övriga Business Intelligence miljö.
Läs mer i produktbladet om ProBI eller på hemsidan under Produkter >
Business Intelligence.
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ProReport är en del av Business Intelligence-lösningarna 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.
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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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