PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT

SuperanvändarService

LÅT OSS VARA DIN PROMARK-SUPERANVÄNDARE
Med SuperanvändarService kan du tryggt överlåta funktionen som superanvändare i ProMark till Mark Information. Vi ansvarar både för den löpande installationen och underhållet
av grunddata, profiler och konton för företagets medarbetare och styr löneförberedelserna
så att dataunderlaget för löneberäkningen överförs till lönesystemet på avtalade tidpunkter.
Det gör företaget betydligt mindre sårbart i samband med frånvaro, frigör medarbetarresurser för annan kärnverksamhet och optimerar den dagliga driften av ProMark.
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HR-AVDELINGENS FÖRLÄNGDA ARM
UPPGIFTER VI LÖSER

Med SuperanvändarService övertar vi rollen som er superanvändare i ProMark.
Vi ansvarar för att underhålla grunddata, profiler och konton för företagets medarbetare och justerar fortlöpande den befintliga ProMark-uppsättningen enligt era
instruktioner.
Uppgifterna omfattar till exempel underhåll av:

LÖNEPROCESS

•

Nya medarbetare och medarbetare som slutar

•

Löne- och frånvarokonto samt konteringar

•

Tillägg

•

Övertid och tidsavrundning

•

Instämplingstider och närvaroscheman

•

Hantering av helgdagar, ledighet och semester

•

Raster och frånvaro

•

Frånvaroorsaker

•

Godkännandeprocesser (t.ex. vid byte av chef)

•

Användarhantering

•

Påminnelser till relevanta medarbetare, chefer o.s.v.

Dessutom hanterar vi löneförberedelserna i ProMark och ansvarar för att dataunderlaget för beräkning av lön (tid-, semester- och frånvarodata) överförs till lönesystemet.

GRÄNSSNITT

Vi ansvarar för att medarbetare får relevant behörighet i gränssnittet ProPortal i
förhållande till deras användarprofil och medarbetarkategori.

RAPPORTER

Vi kan även ändra och anpassa dialogen och layouten på de fysiska terminaler så att
varje medarbetare alltid möts av den dialog som är relevant för honom/henne.
Dessutom säkerställer vi att de rapporter ni behöver – vilka har definierats på förhand
– distribueras internt till avtalade medarbetare. Har ni ändringar vad gäller mottagarlistan hjälper vi er även med dessa.
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FRIGÖR TID FÖR KÄRNVERKSAMHETEN
ÖKAD PRODUKTIVITET

Underhållet av en Workforce Management-lösning kan vara en tidskrävande
arbetsuppgift – inte minst för att vissa av uppgifterna aldrig riktigt blir rutin då de
bara sällan utföras och lång tid kan gå mellan uppdateringarna.

KONKURRENSFÖRDELAR

Genom att låta oss överta superanvändaruppgifterna kan både ledning och
medarbetare frigöra tid som kan ägnas åt att lägga fokus på företagets kärnverksamhet och stötta andra uppgifter och processer som skapar större mervärde
och konkurrensfördelar för företaget.

EXPERTIS

Dessutom kräver hanteringen av en ProMark-lösning både insikt och uppdaterade kunskaper.

FELMINIMERING

Genom att låta konsulter med uppdaterade kunskaper om produkten och en hög
grad av professionalism hantera företagets ProMark-lösning, får ni tillgång till
den erforderliga expertis som minimerar risken för fel.

STABIL DRIFT
KONTINUERLIG DRIFT

Många företag är som regel beroende av ett fåtal nyckelpersoner som kan sköta
denna typ av uppgifter. Det ökar sårbarheten i organisationen i samband med
sjukdom, semester och när medarbetare slutar.

STABIL BEREDSKAP

Vår SuperanvändarService säkerställer en stabil beredskap av superanvändare
så att ProMark-lösningen fortsätter köras smidigt även under perioder med frånvaro så att företagets drift inte påverkas och lönen utbetalas i tid.
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OPTIMERA INVESTERINGEN I PROMARK
BESPARINGAR

Det finns flera förutsättningar som påverkar om vår SuperanvändarService innebär en ekonomisk vinst. Det gäller både direkt och indirekt tid kopplad till driften
av en Workforce Management-lösning, administration, ledningstid samt tid och
kostnader i förhållande till underhåll och drift.
I de flesta fall kommer ditt företag kunna uppnå avsevärda ekonomiska besparingar genom att outsourca superanvändaruppgifterna till Mark Information.
SuperanvändarService kan därmed bidra till att skapa ett optimalt utnyttjande av
er investering i ProMark.

SÅ KOMMER NI IGÅNG
GRUNDLIG GENOMGÅNG

Innan vi tar över superanvändaruppgifterna, genomför vi en site study där vi –
i samarbete med företaget – går igenom alla processer kring Workforce
Management, däribland affärsmässiga villkor, procedurer och företagets överenskommelser och lokala avtal. Syftet är att fastställa hur ProMark kan stötta
företagets behov med avseende på den kommande uppsättningen i ProMark.

SINGLE POINT OF CONTACT

Ni pekar därefter ut en primär kontaktperson på ert företag som fungerar som
en förbindelselänk mellan oss och företaget och fortlöpande förser oss med
relevant information som underlag för oss att utföra SuperanvändarService.
Observera att SuperanvändarServiceavtalet kräver att ni har ProMark underhållsavtal med Mark Information.
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SuperanvändarService är en del av den kundsupporten vi erbjuder i samband med 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.
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TIDREDOVISNING

FRÅNVARO

JOBB OG AKTIVITET

PLANERING

Registrering av de anställdas aktiviteter (jobb, projekt
eller process) förädlar ERP-data för uppföljning av
resurser och produktivitet samt efterkalkyl

Bemannings- och schema-planering för effektiv
beläggning av företagets resurser – även vid avvikelser

ANVÄNDARGRÄNSSNITT

INTEGRATIONER

Webbportal, mobilapp och terminaler för registrering,
överblick och attest

Moderna, säkra API-baserade integrationer mot lön,
HR och ERP säkerställer utbyte av viktiga data och
användarupplevelser

ANALYS

DRIFTSMODELL

Exakt registrering av arbetstid och frånvaro validerat
mot regelverk och kollektivavtal för att skapa rätt
löneunderlag

Rapporter och Business Intelligence för analys av data
från alla delar av ProMark för faktabaserade beslut och
ökad effektivitet

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

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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