PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT

ProRoster

PROROSTER – EFFEKTIV OCH ÖVERSKÅDLIG
BEMANNINGSPLANERING
Med ProRoster kan företaget se till att rätt resurser är tillgängliga när det behövs. Den
planeringsansvarige kan se den tidsmässiga och ekonomiska konsekvensen av det planerade, vilket möjliggör en tätt kontroll i förhållande till arbetstidsregler och budgetar.
Planerna är tillgängliga för de anställda på portal eller mobil, och de har möjlighet att byta,
ta över och sälja arbetspass såväl som att be om ledighet via dessa plattformar.
Det minskar övertid och administrativ tid, ger bättre överblick och ökad flexibilitet för både
företag och de anställda.
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ENKEL, ÖVERSKÅDLIG OCH EFFEKTIV BEMANNINGSPLANERING
WEBBASERAD

Med ProRoster får den planeringsansvarige ett webbaserat planeringsverktyg

BEMANNINGSPLANERING

som presenterar bemanningen i en överskådlig och intuitiv vy. Varje planeringansvarige kan själv välja vilka relevanta uppgifter (som t ex övertid, resterande semester och liknande) ska visas i planeringsbilden – och vyn bevaras från
gång till gång.

FLEXIBEL PERIODVY

Via den flexibla navigering kan den planeringsansvarige lägga in startdatum och
välja en period på 1 till 6 veckor som visas i planeringsvyn. Och med ett enkelt
klick är det möjligt att hoppa till nästa period.

ENKEL ELLER MULTIPEL

Planeringen sker genom att anpassa den enskilda medarbetarens arbetstid efter

JUSTERING AV SKIFT

behov. Detta kan antingen göras direkt i cellen en för en, eller genom att markera
och utföra ändringen för flera medarbetare eller flera dagar i samma svep.

ÖVERBLICK OCH DETALJER

Med avancerade filtrerings- och grupperingsmöjligheter kan man med bara några

SAMTIDIGT

klick skapa en detaljöverblick och sedan lätt gå tillbaka till den överordnade och samlade överblicksvyn.

PLANENS TIDSMÄSSIGA OCH

Den planeringsansvarige kan också välja att se de tidsmässiga och ekonomiska kon-

EKONOMISKA KONSEKVENSER

sekvenserna av den utarbetade planen. Det är sålunda möjligt att verifiera att både
tidsförbrukning och ekonomi är i linje med företagets affärsverksamhet innan planen
publiceras. Budgetar och beräkningar kan baseras på kostnad, timmar eller annat.

CENTRALISERAD OCH DECENTRALISERAD PLANERING I SAMMA LÖSNING
ENKEL INSTALLATION

ProRoster är webbaserat och kräver därför inte någon större och mer komplicerad
installation. Samtidigt går systemet snabbt att använda i en webbläsare.

ÅTKOMST OCH

Åtkomst och de data som presenteras kan filtreras på avdelnings- och gruppnivå. Alla

FILTRERING AV DATA

planer sparas och valideras centralt i ProMark vilket säkerställer att arbetstidsregler
följs och ger möjlighet att följa upp planeringen från centralt håll.
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PUBLICERAS NÄR

Den planeringsansvarige arbetar i en lokal kopia av planen och väljer när en plan

PLANEN ÄR KLAR

eller ändringar i planeringen är redo för publicering.

KOPIERA PLAN TILL NY PERIOD

Om man vill göra en plan som liknar en tidigare period kan man ta en kopia av
den relevanta planen som utgångspunkt. Då undviker man att börja om från
början.

STYRNING AV FLERA

Om fler planeringsansvarige arbetar med de samma anställda, kan ProRoster

PLANERINGSANSVARIGE

också se till att inga planer överlappar och att den enskilde planeringsansvarige
bara släpper ut egna förändringar.

SJÄLVBETJÄNING FÖR MEDARBETAREN
ARBETSPLAN FÖR HAND –

ProRoster är nära integrerad med ProMobile-appen, vilket gör det till ett flexi-

OCH BESKED OM ÄNDRINGAR

belt verktyg för kommunikation med medarbetaren. Planerna distribueras till de
anställda när de är redo och finns alltid tillgängliga på de olika plattformarna
som portal och mobil. Om planerna ändras kan alla som berörs få besked via
notifikationer.

VAKTBYTE OCH SÄLJA VAKTER

Medarbetarna har möjlighet att själv byta, ta över och sälja arbetspass via portalen eller deras mobiltelefon. Samtidigt kan de ange önskemål om semester
och ledighet, vilket också återspeglas i ProRoster när planerna läggs.

MINSKA TIDEN PÅ ADMINISTRATION OCH FÅ ÖKAD FLEXIBILITET
PLANERING NÄRA

Med ProRoster kan planeringen flyttas ut på ”golvet”. Planering nära den enskilda

MEDARBETARNA

medarbetaren ger möjlighet att minska den tid som läggs på administration
samtidigt som man uppnår ökad flexibilitet i relation till aktuella förhållanden i
produktionen.

ÖVERBLICK, ENKELT

Det webbaserade användargränssnittet ger snabb och överskådlig överblick

OCH ÖVERSKÅDLIGT

över all relevant data samlade i en och samma skärmbild.

STRAM STYRNING AV BUDGET

De ekonomiska konsekvenserna av planen är synliga under hela resans gång
vilket ger möjlighet för stram styrning i förhållande till aktuell budget.

FLEXIBEL CENTRALISERAD OCH

Med ProRoster får företaget ett extremt flexibelt och användarvänligt planerings-

DECENTRALISERAD PLANERING

verktyg som möjliggör både centraliserad och decentraliserad planering och
säkerställer att rätt resurser finns på plats när de behövs.

SJÄLVBETJÄNING FÖR

Medarbetaren kommer också att uppleva stor flexibilitet genom att alltid ha en

MEDARBETAREN

överblick över egna befintliga arbetstider och möjligheten att byta och sälja
arbetspass vid behov.

MARK INFORMATION · PRODUKTBLAD

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT
ProRoster ingår i planeringsdelen i vår ProMarklösning för 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.

2018-05

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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