PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT

ProTravel

REGISTRERING AV RESOR OCH TRAKTAMENTE
ProTravel används för att rapportera bilresor och traktamente i samband med tjänsteresor.
Registreringarna görs på ProMarks webbportal eller på smartphone och blir sedan en del av
den normala godkännandeprocessen, och eventuella ersättningar överförs till lönesystemet.
Registreringarna kan relateras till en viss avdelning eller ett projekt och ligga till grund för
fakturering till kunderna.
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ENKEL RAPPORTERING AV BILRESOR OCH TRAKTAMENTE
RAPPORTERING

Med ProTravel kan de anställda enkelt registrera bilresor och traktamente i samband

GODKÄNNANDE

med tjänsteresor och företagskörning i ProPortal eller ProMobile. Registreringarna

ÖVERFÖRING TILL LÖN

ingår då i den normala godkännandeprocessen, och eventuell ersättning blir en del
av löneunderlaget.

ENKELT ANVÄNDAR-

Användargränssnittet i ProTravel är enkel, intuitiv och skapar öppenhet och överblick

GRÄNSSNITT

i organisationen. I uppsättningen kan du definiera vilka funktionsområden (kilome-

KAN SKRÄDDARSYS

ter eller resekostnader) som ska visas. På så sätt kan användargränssnittet skräddarsys till den enskilda medarbetaren eller avdelningen.

RAPPORTERING AV KÖRNING
REGLER OM

När anställda gör resor i arbetet (tjänsteresor) med egen bil kan du som arbets-

BILERSÄTTNING

givare betala ut skattefri bilersättning. Använder den anställde förmånsbil för tjänsteresor kan du betala ut en mindre skattefri bilersättning efter statliga schablonbelopp.

UPPSAMLING AV
INFORMATION

Rapporteringen av körning i ProTravel innehåller bl.a. följande information:
•

Resans kommersiella ändamål; ex kund eller leverantörsbesök

•

Datum för resan

•

Start- och slutadresser

•

Biltyp (privat/förmånsbil)

•

Registreringsnummer

•

Möjlighet till flera typer av ersättningsformer (skattefri/skattebelagt)

•

Antalet körda kilometer
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FÖRDEFINIERADE RUTTER

Fördefinierade rutter är till stor hjälp och

OCH SCHABLONBELOPP

säkerställer snabb och korrekt beräkning,
och de statliga schablonbelopp används
automatiskt.

ARKIVERING OCH

Körredovisningen sparas elektroniskt för

DEKLARATION

kontroll och godkännande samt för underlag inför förmånsbestämmelse.

RAPPORTERING AV TRAKTAMENTE
REGLER OM TRAKTAMENTE

Som arbetsgivare kan du betala ut
traktamente till de anställda som en
ersättning för ökade levnadskostnader
under tjänsteresor. Rätten till avdrag förutsätter att det är en tjänsteresa med
övernattning utanför den vanliga verksamhetsorten.
I ProTravel rapporteras:
•

Datum för resan

•

Hela och eventuellt halva resdagar

•

In- eller utrikes

•

Evt. bekostade måltider eller logi
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UNDERLÄTTADE RUTINER OCH KONTROLL PÅ DOKUMENTATIONEN
EN SAMLAD LÖSNING

Med ProTravel samlas rapporteringen av resa och traktamente i en och samma
lösning som är en integrerad del av den övriga registrering i ProMark – inklusive
godkännande och automatisk överföring till lönesystem.
Det förenklar de interna rutinerna og ger fördelar för både medarbetaren och
administrationen:
•

Sparar tid för medarbetare, chefer och löneadministration

•

Reducerar administrativa kostnader

•

Säkerställer överensstämmelse med lagar och dokumentationskrav

•

Ökar översikten för medarbetarna

•

Ökar förtroendet i företaget
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ProTravel hör under Tidredovisning i vår ProMark Workforce Management-lösning. ProMark används
för att styra företagets största, mest värdefulla och strategiska resurs, nämligen arbetsstyrkan.
Kontakta oss på +46 8 739 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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