Så här får du kontroll på tiden!
OM ATT KÖPA, UPPGRADERA ELLER BYTA
TIDREDOVISNINGSLÖSNING

MARK INFORMATION · E-BOK
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Intro

ÖKAD EFFEKTIVITET OCH PRODUKTIVITET LIGGER
HÖGT PÅ AGENDAN I MÅNGA FÖRETAG. DET ÄR
KONKURRENSKRAFT SOM STÅR PÅ SPEL. DÄRFÖR
FOKUSERAR MÅNGA FÖRETAG PÅ ATT MINSKA
KOSTNADER OCH OPTIMERA INTERNA PROCESSER.

TID ÄR PENGAR, SÅ FÅ
UT DET MESTA AV DEN
I detta avseende spelar tiden en viktig roll. Tiden är inte bara
en av våra mest knappa resurser, det är också den dyraste
resursen i många företag. Och eftersom tid är pengar handlar
det om att få ut det mesta av den.
Om ditt företag ska vara lönsamt måste tidsförbrukningen
vara effektiv. Det kräver överblick och tillförlitlig information. I
realtid! Och här måste många ge upp eftersom deras nuvarande lösningar av olika skäl inte stöder företagets behov på
det optimala sättet.
Om du befinner dig i en situation där du överväger att det är
dags att byta system istället för att investera i utvecklingen av
din nuvarande lösning, vänligen läs här.

GÖR DET SVÅRA
BESLUTET ENKELT
Att köpa, uppgradera eller byta tidredovisningslösning är inte
ett enkelt beslut för ledningen i större företag.
För det första kräver beslutet ett fördelaktigt business case,
sedan att investeringen helst ska betala sig. För det andra är
marknaden för tidredovisningslösningar komplex med
många typer av leverantörer.
Därför har vi samlat ett antal tips och överväganden som
hjälper dig att konkretisera business caset och navigera i
landskapet av lösningar. Detta sparar dig tid och du har
mindre att oroa dig för …

När är det dags att investera
i ett (nytt) tidssystem?
DET KAN FINNAS FLERA ANLEDNINGAR TILL VARFÖR FÖRETAG ÖVERVÄGER ATT
INVESTERA I ETT NYTT TIDSSYSTEM. OCH NÅGRA ÄR MER AKUTA ÄN ANDRA …

De tre vanligaste orsakerna är:

Föråldrad teknologi eller
avveckling av produkt

Föråldrat
användargränssnitt

Funktionalitetsgap

FÖRÅLDRAD TEKNOLOGI ELLER
PRODUKTAVVECKLING
Vid någon tidpunkt och av ett antal orsaker når
programvaruprodukter slutet för deras livscykel.
Dessa orsaker kan bero på marknadens krav,
tekniska innovationer och utveckling som leder
till förändringar av produkten eller att produkten
helt enkelt har blivit för gammal och ersätts av
produkter som har fler funktioner.
Det innebär att leverantören väljer att sluta
vidareutveckla, sälja och ge support till en viss
produkt. Detta leder ofta till att företag måste
granska hur de påverkar deras processer, integrationer, nätverk etc.
En sådan situation representerar ofta en “brinnande plattform” för företaget, vilket uppmuntrar
till en snabb beslutsprocess. Den nya lösningen
bör ju helst vara på plats vid en viss tid för att
säkerställa kontinuitet i registreringen.
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Bristande support och utveckling av det
befintliga tidssystem hos DOGGY AB
betydde att det blev mer och mer omständligt att köra lön med en stor mängd
manuellt arbete och omfattande tidsåtgång i alla led.

FÖRÅLDRAT ANVÄNDERGRÄNSSNITT
Många företag använder fortfarande pappersbaserade timlistor, Excel-ark eller andra manuella
processer för att hålla koll på timmar och arbetsuppgifter och planering av resurser. Det är inte
bara tidskrävande, men kan också leda till fel.
Dessutom presenterar det ofta ett antal utmaningar när det gäller analys och rapportering
eftersom data inte är lättillgängliga för de
personer som behöver tillgång till informationen.
Och med en alltmer mobil arbetskraft som reser
eller arbetar utanför den egna lokalen är osäkra
efterregistreringar, felaktigheter och förseningar
ofta en del av vardagen.
DOKKA FASTENERS använde tidigare
manuella stämpelklockor för närvaroregistrering. Det betydde inta bara fel och
lång tid för lönehanteringen utan också
oöverskådlighet i sjukfrånvaro, närvarotid
och semester – och 14 dagars ledtid på
information om löner, övertid etc.

FUNKTIONALITETSGAP
Beslutet att byta system kan också drivas av en
önskan om att få tillgång till funktionalitet som
inte är tillgänglig i den nuvarande lösningen.
Digitalisering av administrativa processer är en
av de viktigaste önskemål som ofta väger tungt.
Detsamma gäller krav för bättre och snabbare
statistik och rapportering till ledningen.
Men det kan också vara önskan om att kunna
registrera tiden för projekt eller jobb/order i
produktionen för uppföljning och optimering av
den dagliga planeringen. Eller, en önskan om
flexibel planering och omplanering av personalstyrkan för att undvika dyr övertidsbetalning eller
överarbete.

SUPERGROS ville ha ett öppet system med integration
till lönesystemet, frånvaroregistrering för den administrativa personalen och automatisk rapportering via
e-post. Dessutom var det önskvärt att cheferna skulle
ha bättre översikt över avvikelser från den planerade
personalanvändingen, speciellt i förhållande till övertid.

5

Så skapar du ett användbart
business case
FÖRDELARNA MED ATT DIGITALISERA OCH AUTOMATISERA MANUELLA PROCESSER VERKAR
UPPENBARA. MEN HUR BERÄKNAR DU VERKLIGEN VÄRDET AV INVESTERINGEN?

När företag överväger att investera i tidredovisningslösningar för registrering och rapportering
av organisationens arbetstid och frånvaro samt
arbetsuppgifter, så är syftet oftast ledningens
önskan om:

• Att effektivisera de administrativa löneberäkningsprocesserna
• Att öka produktiviteten i hela organisationen
• Att uppnå bättre översikt och inblick i företaget och dess resurser

INVOLVERA DE CENTRALA
INTRESSENTERNA
Det är viktigt att involvera de mest centrala
intressenterna i organisationen och förstå hur en
ny lösning kan skapa värde inom deras områden.
Men vilka är de centrala intressenterna i organisationen? Och hur säkerställer företagsledningen
att de inför och använder lösningen på det mest
ändamålsenliga sättet i förhållande till företagets
mål, processer och strategi?
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THE 5C STAKEHOLDER
WORKFORCE MANAGEMENT MATRIX
Företag kan med fördel använda ”The 5C
Stakeholder Workforce Management matrix”
som ”skattkarta” för att konkretisera business
casen och skapa en plan för förändring och
framgångsrik implementering.
Modellen är en överskådlig matris som matchar
fem viktiga Workforce Management teman med
fem centrala intressentgrupper i organisationen.

EXECUTIVES

FINANCE

VAD ÄR WORKFORCE MANAGEMENT?
Workforce Management (WFM) innehåller
alla nödvändiga komponenter för att säkra
att företaget har effektiva medarbetare.
Essensen av Workforce Management är
att planera rätt resurser i rätt tid och för
rätt jobb.
På så sätt kan det säkerställas att företagets jobb- och aktivitetsbehov täcks och
att resurserna avlönas korrekt i förhållande
till gällande överenskommelser och lokala
avtal på det mest effektiva sättet.

OPERATIONS

HR/PAYROLL

EMPLOYEES

CAPABILITY

CAPACITY

COST

CONNECTION

COMPLIANCE

The 5C Stakeholder Workforce Management matrix

Med modellen kan företaget lättare visualisera
hur dessa fem viktiga teman inverkar på de fem
centrala intressenterna och vilken roll en tidredovisningslösning bör ha för att maximera effektivitet och produktivitet i organisationen med
minst möjliga risker.

Hör Workforce Management analytikern Mollie
Lombardi förklara hur ni kan hitta vägen till
Workforce Management skatten i er organisation
och konkretisera business caset med hjälp av
‘The 5C Stakeholder Workforce Management matrix’.

Samtidigt ger modellen möjlighet att välja ut och
prioritera de insatsområden man anser ger
störst resultat.
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PRIORITERING AV VIKTIGA FUNKTIONER
Ett gott råd är också att undersöka vad företagets
befintliga system kan och vilka hänsyn som tas till
företagets viktigaste behov och önskemål.

TRE CENTRALA FRÅGOR
ÄR VIKTIGA ATT DISKUTERA:

1
2
3
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Hur går det till och hur lätt är det
att samla in nödvändiga planeringsoch arbetstidsuppgifter bland de
anställda i organisationen?

Med vilken grad av automatisering, precision och hastighet
beräknas och bearbetas de
insamlade uppgifterna och i
vilka system?

Hur, var och hur snabbt finns den
insamlade informationen synliga och
användbara för mellancheferna,
företagsledningen, personalavdelningen och medarbetarna?

Med en grundlig kartläggning av de nuvarande
(as is) arbetsflöden i förhållande till registrering av
tid med input från alla intressenter får företaget
en bra översikt över de mest affärskritiska behov
och önskemål. Och därmed värdefull input till
kravspecifikationen för framtidens (to be) lösning.

EXEMPEL PÅ VÄRDERING:

MINSKAD TIDSÅTGÅNG
på dubbelinmatning av timlistor,
kontroll och korrigeringar av fel.
Lösningen kommer framförallt
ge en stor tidsbesparing i
löneadministrationen där företag kan förvänta sig att kunna
halvera den tid som krävs idag

MODERN
OCH SKALBAR
lösning med goda
utvecklingsmöjligheter
ROBUST
IT-STÖD av
löneprocessen
BÄTTRE
ÖVERBLICK OCH
FLERA DETALJER,
eftersom statistik och
rapporter blir snabbare
tillgängliga

AUTOMATISK PROCESS
FÖR GODKÄNNANDEN
med möjlighet att ställa in
flera godkännandenivåer
och definiera ställföreträdare (kan spara
0,5-1,0 timme per vecka)

BÄTTRE KVALITET
PÅ REGISTRERINGERNA
Registreringar kan endast göras
på aktiva aktiviteter & order och
lösningen beräknar övertid och
avrundningar automatiskt. Det
underlättar registreringen för
medarbetarne och reducerar
behovet av uppföljning och
korrigeringar (med upp til 50%)
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Första hjälpen vid
utvärdering av lösning
NÄR DEN STRATEGISKA ARGUMENTATIONEN OCH DE POTENTIELLA VINSTERNA
FRÅN INVESTERINGEN ÄR PÅ PLATS ÄR NÄSTA STEG ATT SE VILKEN LEVERANTÖR
SOM KAN ERBJUDA RÄTT LÖSNING.

Som tidigare nämnts är marknaden för tidredovisningssystem fragmenterad och komplex med
många typer leverantörer som erbjudar olika
typer av lösningar, teknik och tjänster. Det innebär att det kan vara tidskrävande att kartlägga de
många olika typerna av lösningar och leverantörer
på marknaden. Men lyckligtvis finns det bra hjälp
att hämta!
Den erkända analysfirman Gartner har utarbetat
en guide, ‘Market Guide for Workforce
Management Applications’*, som hjälper
större företag att navigera i utbudet av lösningar
och leverantörer.
* Kan

HJÄLP MED ATT BEGRÄNSA
LEVERANTÖRSFÄLTET
Guiden ger en översikt över 22 leverantörer
och beskriver:
•
•
•
•
•

Lösningens funktionalitet
Geografisk omfattning
Leverantörernas branschkunskap
Partnerskap
Integrationsmöjligheter
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Guiden kan därför bidra till att begränsa leverantörsfältet till 3-4 potentiella leverantörer som lever
upp till de behov som ni anser är viktigast för er
organisation. Mark Information är inkluderad i
guiden med vår ProMark-lösning.

“
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Många företag har ett dilemma med att
välja en Workforce Managementlösning.
Vi ser därför alltmer att företag använder
Gartners rapporter som ett led i sin
utvärdering och beslutsprocess.

”

ProMark
– en framtidssäkrat lösning för
insamling av tid och frånvaro
PROTIME ÄR ETT ONLINE TIDSSYSTEM SOM PASSAR ALLA TYPER AV FÖRETAG SOM
OMFATTAR TJÄNSTEMÄN, KOLLEKTIVET SAMT ÄVEN TIMANSTÄLLDA.

ProTime är ProMarks basmodul som tar hand om
alla funktioner avseende anställdas närvaroregistreringar och frånvaro. Från online registrering
över godkännande till slutförande av löneperiod,
dokumentation och överföring till lönesystem.
ProMark har standardiserad integration mot de
mest använda lönesystem i Sverige.
Registreringer kan göras via datainsamlingsterminaler, datorer och mobila enheter. Och företaget
bestämmer själv hur de anställda ska identifiera
sig (kort, biometri, brickor eller bara en kod).
FÖRENKLAD RAPPORTERING
OCH ADMINISTRATION
När företagets avtal och tolkning av kollektivavtal
har lagts in i systemet är det lätt att underhålla
data t.ex. uppgifter om de anställda, regler för
närvaroregistrering, godkännandeförfaranden,
rapportering och löneutbetalning. ProTime tar
hänsyn till avtalen för beräkning av övertid, tillägg,
frånvaro, avrundning och saldo osv. och på så sätt
kan man t.ex. undvika att en anställd tar ut mer
semester än vad som intjänats.

Förutom ProTime erbjuder ProMark ett antal
andra moduler för jobb- och aktivitetsregistrering,
bemanningsplanering, utökad rapportering och
Business Intelligence, olika användargränssnitt,
integration med affärssystem och andra tjänster
för drift av systemet.

De anställda registrerar själv alla dagliga händelser
relaterad till in-/utstämpling och frånvaro, och alla
aktuella konton för arbetstid, semester, flex och
ledighet kan presenteras för arbetstagaren på
PC:n och eller registreringsterminalen.
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PROMARK FÖRENKLAR RAPPORTERING
OCH ADMINISTRATION GENOM:

• Sparad tid på administration, registrering och för godkännande
• Minskad manuellt arbete med inmatning av arbetstider och närvaro
• Användarvänliga och intuitiva gränssnitt
• Uppföljning på icke-produktiv arbetstid
• Optimerad användning av personal och
produktivitet
• Snabbare fakturering
• Standardiserad integration med din HR,
löne- eller ERP-system
12

Erfarenheten visar att ProTime kan
MINSKA ORGANISATIONENS
ADMINISTRATIVA KOSTNADER
MED UPP TILL 3%
genom automatisering av manuella
processer, färre förfrågningar till löneadministrationen och automatisering av
chefernas godkännande.
Dessutom kan man MINSKA SJUKFRÅNVARON MED SÅ MYCKET SOM 25%
med hjälp av riktade processer genom att
skapa sig en bild av frånvaron över olika personalkategorier och geografiska platser osv.
Beroende på företagets situation kan
lösningen ofta BETALA SIG INOM ETT ÅR.

HUR SER BUSINESS CASEN UT FÖR ER?
Vill du veta om det är en bra business case att få bättre
kontroll på tid, lön, frånvaro och bemanning på ditt företag?
Gör en snabb beräkning av potentialet i att implementera
ProMark med vår Business Impact Assessment.
Testet tar bara 2-3 minuter att besvara och ger svar på:
• Hur stor är din investering?
• Hur mycket kan ni spara?
• Hur snabbt kan ni räkna hem investeringen?
TA TESTET OCH FÅ SVAR NU:
www.mark-info.se/insikt/business-impact-assessment
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ProTime kan kompletteras med ett antal delmoduler
som ytterligare förenklar och effektiviserar lönehanteringen och säkerställer rätt lön i tid:

AUTOMATISK ÖVERFÖRING AV
KILOMETER OCH ÖVRIGA UTGIFTER
ProTravel används till att rapportere körda kilometer
och övriga utgifter i förbindelse med tjänsteresa.
Modulet stöder alla utgifter i en och samma lösning
och har integrerad godkännende. Och betalningsunderlaget överförs automatisk till lönesystemet.
Det reducerar inte bara administrationen för alla i
organisationen, men säkerställer att gällande lagar
och dokumentationskrav är uppfyllda.

PÅMINNELSER GER RÄTT LÖN I TID
ProNotify erbjuder automatiska påminnelser till
medarbetare, arbetsledare eller chefer om specifika
händelser eller saknade registreringer, kvittens eller
attest.
Proaktiva påminnelser gör att cheferna inte behöver
spendera onödig tid på att leta efter avvikelser.
Dessutom bidrar de till att registreringar och godkännanden görs i tid före löneperiodens slut, och
ger därmed mindre tidspress i processen att
generera lön.

STRUKTURERAD UPPFÖLJNING
AV FRÅNVARO OCH ÖVERTID
Det är dessutom möjligt att använda informationen
om frånvaro och övertid som redan finns i systemet
för att ge stöd för regelbundna rutiner för sjukanmälningar och annan uppföljning på de anställdas
balans mellan arbetsliv och fritid.
ProAbs är ett verktyg som ledningen och arbetsledare kan använda för att få en överblick av de
anställdas frånvaro och övertidsmönster och få ett
meddelande vid avvikelser. Systemet meddelar när
företaget ska erhålla sjukintyg från en anställd, samt
hjälper till att uppfylla kraven.
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Cases:
Vad säger
kunderna?
ETT ANTAL KUNDER BERÄTTAR HÄR
VILKA FÖRDELAR DE UPPLEVER MED PROMARK.

LÄS OM FLERA KUNDCASE PÅ VÅR HEMSIDA: www.mark-info.se/kunder/kundcase
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KUNDCASE

PROMARK – EN KOSTNADSEFFEKTIV ERSÄTTNING FÖR DET GAMLA TIDSSYSTEMET
Doggy AB är den största tillverkare av hund- och kattmat i Sverige, med mer än ett sekels erfarenhet av
tillverkning av djurfoder. Fabriken är en av de mest moderna i Europa.
Bristande support och utveckling av det befintligta tidssystem betydde att det blev mer och mer
omständligt att köra lön med en stor mängd manuellt arbete och omfattande tidsåtgång i alla led.
Doggy AB implementerade ProMark med moduler till tidrapportering och bemanningsplanering samt
uppföljning och styrning. ProMarklösningen omfattar 95 anställda vid Doggys huvudkontor och två
fabriker.

‘Det brukar ju kunna bli oroligheter när man gör
förändringar med något som berör ens lön och vi
hade nog räknat med en del frågor, men de anställda har knappast behövt någon hjälp alls, utan har
mer eller mindre automatisk tagit till sig systemet.
Så hela projektet med systemet har gått mycket bra,
faktisk över förväntan’.
MARGARETA LARSSON, HR-CHEF, DOGGY AB

DOGGY HAR UPPNÅTT
FÖLJANDE RESULTAT:
• Tio timmar per lönekörning är frigjord
bara inom lönekontoret
• Personalen kan nu själva se sina saldon
i realtid och har nu bättre kontroll över
sin arbetstid och kan bland annat planera
ledighet på egen hand
• Effektivisering och förenkling av arbetsledarnas och chefernas administration är
uppnådd när det gäller tidrapportering
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KUNDCASE

MINDRE TIDSÅTGÅNG OCH BETYDLIGT FÄRRE FEL INOM LÖNEPROCESSEN
Dokka Fasteners är en specialiserad tillverkare av fästelement till exempel tillverkare av vindkraftverk,
borrar, kranar och stålkonstruktioner. Företaget sysselsätter 115 personer.
Dokka Fasteners ville minska tiden för närvaroregistreringar utan att påverka kvaliteten, och samtidigt
skapa bättre överblick över närvaro, sjukfrånvaro och semester. Dessutom upplevde de 14 dagars ledtid
på data gällande löner, övertid etc. och hade därmed inte överblick i realtid.
Med ProMark har de manuella processer automatiserats vilket ger en signifikant högre kvalitet i lön. Tid
för lönebearbetning och kontroll reduceras med 3-4 dagar i månaden och antalet fel i lönebearbetningen
har minimerats dramatiskt. Dessutom har Dokka Fasteners fått kontroll över företagets arbetsbelastning
samt övertid.

‘ProMark har moderniserat återrapporteringen och eliminerat en
mängd manuella rutiner. Vi har nu en realtidsöversikt av vem som
jobbat med var, och när. ProMark är mycket användarvänligt och
lätt att använda för produktionspersonalen’.
GRETHE ROGNSTAD, PERSONALKOORDINATOR, DOKKA FASTENERS
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KUNDCASE

ENKEL OCH EFFEKTIV LÖSNING FÖR KRÄVANDE LIVSMEDELSGROSSIST
SuperGros a/s är grossist till dagligvarubranschen samt kiosk- och servicebutiker och har en personalstyrka på ca. 1100 anställda vid 3 terminaler.
SuperGros ville ha ett öppet system med integration till lönesystemet med automatisk rapportering via
e-post, lika hantering av registreringar i hela företaget och frånvaroregistrering för den administrativa
personalen. Dessutom var det önskvärt att cheferna skulle ha bättre översikt över avvikelser från den
planerade personalanvändningen, speciellt i förhållande till övertid.
Med ProMark infördes nya rutiner för godkännande online. Dataunderlaget för lönekörningen har blivit
enhetligt och uppföljningen av avvikelser har fått ett markant lyft. Det har inte bara minskad tid för
löneadministration och givit bättre kvalitet, men också full insyn i KPI:er t.ex. frånvaro per avdelning.

‘ProMark ersatte en annan tidredovisningslösning; både en utomordentligt värdeskapande aktivitet för SuperGros, och en riktigt bra upplevelse
för användarna. ProMark är en mycket användarvänlig lösning’.
HENRIK AGERSKOV, PROJEKTLEDARE, SUPERGROS A/S
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Så här går du vidare
HAR DU RÅD ATT LÅTA BLI?

Maximal använding av tiden blir allt viktigare för
företag inom alla branscher.
Med en modern digital tidredovisningslösning
kan du eliminera en mängd manuella och tidskrävande arbetsflöden. Det sparer inte bara
avsevärd tid för både anställda och administration, men minskar också risken för fel. Och med
realtidsdata har företaget alltid fingret på pulsen
och har garanterat ett solidt och faktabaserat
beslutsunderlag.
I den här guiden har vi försökt att beskriva några
av de överväganden som ni bör göra om ni
upplever att ert nuvarande system inte längre är
tillräckligt. Vi hoppas att den har inspirerat er att
förstå hur ni kan gå till väga när ni ska välja nytt
system.

VI ÄR REDO ATT HJÄLPA DIG
Om du behöver ytterligare råd eller vägledning i
processen med att köpa, uppgradera eller byta
Workforce Managementlösning, är du välkommen att kontakta oss.
Vi samarbetar gärna med dig för att förbereda en
business case där den specifika värdet av implementeringen av ProMark och avkastningen på
investeringen (ROI) kommer att förtydligas ytterligare. Erfarenheten visar att besparingspotentialen är stort, så har du råd att låta bli?
Kontakta oss idag på telefon 08 739 1200
eller info.se@mark-info.com.
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PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT

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

Bemannings- och skiftplanering 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. Vår Workforce Managementlösning 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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