PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT

ProTerminal Kaba

ROBUST REGISTRERINGSTERMINAL FÖR PROMARK
Med ProTerminal Kaba får företaget en robust registreringsterminal för uppsamling av
data till ProMark. Terminalen ställs oftast upp vid entréer eller på någon annan strategisk
plats i företaget där anställda lätt och intuitivt kan göra deras registreringar.
ProTerminal Kaba finns i flera olika versioner och med olika läsare beroende på företagets
behov. Gemensamt för dem är att all kommunikation går direkt till ProMarkdatabasen på
samma sätt som registreringar från andra användargränssnitt.
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DEN ROBUSTA REGISTRERINGSTERMINAL FÖR PROMARK
ALLA TYPER AV

ProTerminal Kaba är en robust registreringsterminal för uppsamling av data till Pro-

REGISTRERING

Mark. Terminalen ställs oftast upp vid entréer eller på någon annan lättillgänglig
plats i företaget där anställda lätt kan komma åt terminalen för att registrera närvaro
och frånvaro – och eventuellt hur de använder deras tid på olika jobb eller aktiviteter.

TERMINALER FÖR

ProTerminal Kaba används på lika villkor med andra användargränssnitt för att samla

ALLA BEHOV

in data till ProMark. Detta gör att företaget kan välja den optimala lösningen för
varje medarbetargrupp i förhållande till arbetsflöden och fysisk plats. Kommunikationen sker i realtid eftersom terminalen är i online-kontakt med ProMarkdatabasen.

SKRÄDDARSYDD
DIALOG

Dialogen läggs upp i ProMark och speglar därför företagets eget språk och termer.
Den kan hanteras per medarbetarkategori för optimal datainsamling.

KABA TERMINAL 96 00

KABA TERMINAL 97 00

SNABB OCH INTELLIGENT REGISTRERING
INTELLIGENT

ProTerminal Kaba är intelligent, så den registrerar avvikelser och begär i så fall om

REGISTRERING

orsak för avvikelsen. Om en anställd inte har stämplat in på en arbetsdag kommer
terminalen att be om en orsak nästa gång medarbetaren vill registrera sig. Det är inte
möjligt att göra en ny registrering innan orsaken anges vilket förbättrar registreringarnas kvalitet.

ENKELT FÖR

Terminalen gör det enkelt för de anställda att registrera sig. Förutom arbetstid och

MEDARBETAREN

frånvaro kan medarbetarna ange hur de använder sin tid på olika aktiviteter eller
arbetsuppgifter i exempelvis produktionen.

OVERBLICK ÖVER

ProTerminal Kaba ger möjlighet att kontrollera din egen information, till exempel

EGEN INFORMATION

semester, flextid eller andra saldon. Det innebär att medarbetaren inte ska kontakta
administrationen för att få tillgång till sin egen information.

MARK INFORMATION · PRODUKTBLAD

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT

ProTerminal Kaba

TEKNIK OCH LÄSARE
TRÅDLÖST ELLER

Kommunikationen sker via Ethernet, WLAN eller 3G. Strömförsörjning från nätverks-

VIA KABEL

kabeln (PoE) är standard, men terminalen kan även anslutas till extern strömförsörjning.

INTEGRERAD

Terminalen har en integrerad RFID-läsare. Det innebär att den upptäcker den anställ-

LÄSARE

des kort/nyckelring kontaktfri. Dessutom kan andra typer av läsare såsom magnetkort, 1D streckkodsläsare och biometriska läsare anslutas.

KORREKT DATAUNDERLAG FÖR LÖN OCH ÖVERBLICK ÖVER FÖRETAGET
KORREKT LÖN

Oavsett registreringsmetoden garanteras medarbetarna ett korrekt löneunderlag

OCH ÖPPENHET

eftersom uppgifterna samlas direkt från den anställde själv. Samtidigt skapar
ProTerminal Kaba öppenhet eftersom alla anställda alltid kan få tillgång till sin egen
information.

GODKÄNNING
OCH REAKTION

Företaget definierar själv vilken frånvaro och andra avvikelser som ska godkännas
eller de på annat sätt ska reagera på om det behövs.

SÄKERSTÄLLER BASIS

Den samlade data ger samtidigt en bättre överblick över statusen för alla nuvarande

FÖR OPTIMERING

jobb och aktiviteter. Det säkerställer giltigheten av tidsåtgång, ger mer noggrann
analys och därmed en bättre optimeringsbasis.
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ProTerminal Kaba är en av användargränssnitten i ProMark Workforce Management. Läs mer om
de övriga ProMark användargränssnitt på vår hemsida under Produkt > Användargränssnitt eller
kontakta oss på 08 739 12 00 för mer information om alla möjligheter.

TIDREDOVISNING

FRÅNVARO

JOBB OG AKTIVITET

PLANERING

Registrering av arbetstid och avvikelseorsaker
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

ANVÄNDARGRÄNSSNITT

Smartphones, portal och terminaler för registrering,
överblick och attest

BUSINESS INTELLIGENCE

Rapporter och analys av data för mätning av produktivitet, frånvaro och besparingar

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

Planering och bemanning för effektiv beläggning av
företagets resurser – även vid avvikelser

INTEGRATION

Standardintegration mot lön/HR/ERP säkerställer
överföring av data

TJÄNSTER

Kundtjänst, superanvändarservice, molntjänst,
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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