PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT

ProTime

KORREKT LÖN I TID MED DIGITAL TIDREDOVISNING
ProTime är grundmodulen i ProMark som säkerställer korrekt registrering av de anställdas
närvaro, frånvaro, tillägg m.m. och därmed skapas det exakta löneunderlaget. Samtidigt
automatiseras processer så som validering och godkännande, samt att löneunderlaget
överförs direkt till lönesystemet via integration.
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PROTIME TIDREDOVISNING SKAPAR KORREKT LÖNEUNDERLAG
FÖR ALLA TYPER AV

ProTime är ett online tidssystem som passar för alla typer av företag och stöder

FÖRETAG OCH ANSTÄLLDA

både tjänstemän, kollektivanställda och timanställda – oavsett om de har flextid,
fast eller flytande arbetstid.

LÄTT ATT LÄGGA UPP

ProTime är flexibelt, användarvänligt och enkelt att konfigurera. Företagets avtal

OCH UNDERHÅLLA

och överenskommelser läggs upp i systemet och anpassas till den enskilda
medarbetarkategorin med olika parametrar. Efter det är det enkelt för superanvändarna att underhålla information om de anställda, regler för närvaroregistre-

HANTERAR ALLA

ring, godkännandeförfaranden, rapportering och löneöverföring. ProTime hanterar

ÖVERENSKOMMELSER

alla överenskommelser för beräkning av övertid, tillägg, frånvaro, avrundning och
saldo, och på så sätt kan man t.ex. undvika att en anställd tar ut mer semester än
vad som intjänats.

FLEXIBEL REGISTRERING

De anställda registrerar själva alla dagliga händelser som rör in-/utstämpling och

VIA MODERNA

frånvaro via den webbaserade portalen, fasta terminaler, surfplattor eller smart-

ANVÄNDARGRÄNSSNITT

TILLGÅNG TILL EGNA
UPPDATERADE DATA

telefoner.

ProTime är en realtidslösning och de anställda har tillgång till att se sina arbetstider
och sina aktuella saldon för semester, flextid, ledighet mm.

MÅNGA MÖJLIGHETER

Företaget kan välja bland många ID-medier som identifikation av medarbetarna på

FÖR IDENTIFIKATION

gemensamma terminaler, som t.ex. streckkod, magnetkort, Mifare, HID, RF-taggar,
biometri eller en kod som knappas in.

AVVIK OCH ORSAKER

När medarbetarna kommer för sent, går för tidigt eller har haft frånvaro, ska de ange
en orsak. Endast de orsaker som är relevanta för registreringen och medarbetaren
visas.
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De anställda registrerar till exempel:
•

Kommit

•

Kom sent eller tillbaka (med orsak)

•

Gått

•

Gått tidigt eller sent (med orsak)

•

Frånvaro (tidigare/kommande) och orsaken som
t.ex. externt möte, läkarbesök och VAB

•

Val av tillägg (antals- eller tidstillägg)

•

Början eller slut på lunch/rast

•

Ändra schema

•

Ändra avdelning

•

Ändra kostnadsställe

GODKÄNNANDE AV

Företaget väljer vilka registreringar, t.ex. specifika

REGISTRERINGAR

orsaker till frånvaro eller övertid, som måste godkännas av cheferna. Genom att den anställde själv
får validera sina registreringar och avvikelser underlättas den dagliga administrationen för chefer som
bara behöver godkänna vissa typer av avvikelser.

INTEGRATION OCH

ProTime integreras enkelt med företagets andra affärssystem för utbyte av rele-

BUSINESS INTELLIGENCE

vant data, t.ex. anställdas grunddata från HR-systemet, och godkända lön- och
frånvarodata för lönesystemet. Data kan också överföras till företagets
business intelligence-verktyg där de kan kombineras med andra data och ge djup
insikt i användningen av företagets resurser.

FÖRENKLAD RAPPORTERING OCH MINDRE ADMINISTRATION
EFFEKTIV ADMINISTRATION

Med ProTime kan företaget automatisera en rad processer och på så sätt

OCH SPARAD TID

eliminera manuella arbetsinsatser, minska antalet frågor om t.ex. ackumulerad
semester och flextid och underlätta hanteringen av närvaroavvikelser. Samtidigt
ger standardintegrationen med lönesystemet ett korrekt utbetalningsunderlag i
en automatiserad process. Det sparar mycket tid för både de anställda och för
den centrala löne- och HR-administration.

ÖVERSIKT ÖVER FRÅNVARO

ProTime sparar all historik om de enskilda medarbetares närvaro och frånvaro.
Företaget kan därför skapa rapporter och statistik på t.ex. sjukfrånvaro fördelat på
personalkategorier, olika geografiska platser osv.
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ÅTGÄRDER FÖR ATT

Det möjliggör att vidta åtgärder för att minska frånvaron – vilket ofta ger betydande

MINSKA FRÅNVARON

kostnadsbesparingar – och att ta itu med andra utmaningar. Ökad sjukfrånvaro
kan vara ett symptom på andra problem i verksamheten som kräver uppmärksamhet.

FAKTABASERADE BESLUT

Med uppdaterade data i realtid har företaget alltid fingret på pulsen och har
tillgång till ett faktuellt och giltigt underlag för att fatta beslut.

BESPARINGAR OCH KORREKT LÖN TILL TIDEN
MINSKADE ADMINISTRATIVA

Erfarenheten visar att ProTime kan minska organisationens administrativa kost-

KOSTNADER

nader med upp till 3 % genom digitalisering av manuella processer, färre förfrågningar till löneadministrationen och automatisering av chefernas godkännande.

FÄRRE FEL OCH FÖRSENINGAR
OCH ÖKAD FÖRTROENDE
FÖLJER REGLER OCH AVTAL

ProTime minskar också risken för fel och förseningar i löneberäkningen. Och rätt
lön i tid hjälper till att öka förtroendet mellan företaget och dess anställda.
ProTime hjälper också till att säkerställa den nödvändiga vilotiden (t.ex. 11timmarsregeln) och att den maximala genomsnittliga veckovisa arbetstiden för
anställda inte överskrids. Detta hjälper företaget att följa gällande arbetsmarknadsregler, avtal och intern personalpolicy – utan manuell övervakning och
beräkning.

MINSKAD SJUKFRÅNVARO

Dessutom är det möjligt att minska frånvaron med så mycket som 25% med hjälp
av riktade processer på bakgrund av ökad insikt i frånvaron över olika medarbetarkategorier och geografiska platser osv.

EN BRA INVESTERING

ProTime kan ofta betala sig inom ett till två år beroende på företagets situation.
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ProTime hör under Tidredovisning i vår ProMarklösning för Workforce Management. ProMark används
för att styra företagets största, mest värdefulla och strategiska resurs, nämligen arbetsstyrkan.
Kontakta oss för mer information om alla möjligheter: +46 8 739 12 00 och se www.mark-info.se.

TIDREDOVISNING

FRÅNVARO

JOBB OG AKTIVITET

PLANERING

Registrering av arbetstid och avvikelsesorsaker
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

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

ANVÄNDARGRÄNSSNITT

INTEGRATION

BUSINESS INTELLIGENCE

TJÄNSTER

Smartphones, portal och terminaler för registrering,
överblick och attest

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

Standardintegration mot lön/HR/ERP säkerställer
överföring av data

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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