PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT

ProPC

PROPC – DEN MOBILA ARBETSPLATSEN
ProPC är en Windowsbaserad terminal med imponerande kraftfull offline funktionalitet för
alla typer av registreringar via dator eller surfplatta, både på företaget och för dem på språng.
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PROPC – DEN MOBILA ARBETSPLATSEN
WINDOWSBASERAD TERMINAL
PÅ DATOR ELLER SURFPLATTA
ENKEL ATT INSTALLERA

ProPC är en Windowsbaserad terminal för alla typer av registreringar, t.ex. tidsoch frånvaroregistreringar, eventuella tillägg, jobb- och projektregistreringar.
ProPC installeras lika enkelt som en app på datorn eller surfplattan med operativsystemet Windows.

PRIVAT ELLER GEMENSAM

Varje ProPC kan ställas in för allmän användning av alla medarbetare, alternativt

UPPSÄTTNING

grupp av medarbetare, eller som privat terminal för en enskild användare där man
inte behöver identifiera sig före registrering. Terminalen kan också anpassas så att
medarbetaren endast presenteras med funktioner som är relevanta för honom/
henne.

ON-LINE VALIDERING

Eftersom ProPC används på enheter anslutna till företagets vanliga nätverk valideras alla registreringar omgående mot uppsatta arbetsprocesser.

INTELLIGENT OFF-LINE

När ProPC inte är ansluten till ProMark-servern, via nätverket eller mobilt bred-

FUNKTIONALITET

band, kan den fungera offline med samma intelligenta dialog. Så snart datorn
eller surfplattan igen ansluter till nätverket och ProMark, synkroniseras och
valideras alla registreringar.

AUTOMATISK
UPPDATERING

Om en ny version av ProPC finns tillgänglig centralt uppdateras varje ProPCklient automatisk när den är online.
ProPC är på så sätt idealisk som mobil arbetsplats för medarbetare som ofta är
på språng och tar med sig datorn eller surfplattan när de arbetar på plats hos
kund.
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ENKEL OCH ÖVERSKÅDLIG ANVÄNDNING
SMIDIGT ARBETSFLÖDE

Med ProPC kan medarbetaren genomföra registreringar av tid och aktiviteter
fortlöpande under dagens lopp medan de är på språng. Det sparar tid och ger
det mest exakta underlaget jämfört med att göra det i efterhand, baserat på
anteckningar och minne.

HELA SKÄRMEN
ANVÄNDS

VISNING AV STÄMPLINGAR

ProPC utnyttjar hela skärmen för att samla relevanta registreringar och information i samma fönster. Det ger god överskådlighet och minimerar antalet fel.

Systemet är mycket transparent och medarbetaren kan när som helst se och
redigera de registreringar som han/hon har gjort, även när datorn varit offline.

LÄNK TILL DOKUMENT

ProPC ger också möjlighet att länka till dokument som de anställda behöver i
deras dagliga arbetsflöde.
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ÖKAD FLEXIBILITET OCH KORREKTA DATA
EXAKT OCH

Genom att använda ProPC uppnår företaget mer exakt och tillförlitlig registrering av

TILLFÖRLITLIG DATA

aktiviteter och uppgifter eftersom medarbetarna kan göra alla registreringar fortlöpande var dom än befinner sig.

GPS-SPÅRNING PÅ
REGISTRERINGAR

Om den enhet där ProPC är installerad kan spåra dess position, kan registreringar
även kompletteras med denna information.

ÖKAD RÖRELSEFRIHET OCH

Medarbetarna får ökad rörelsefrihet när de kan göra alla registreringar fortlöpande

MINDRE ADMINISTRATION

utan att behöva tänka på om de är anslutna till nätverket eller inte. Det minimerar
den manuella administrationen och dagens alla registreringar har redan genomförts
när medarbetaren väl återvänder till kontoret.

SNABB FAKTURERING

Samtidigt säkerställer ProPC faktureringsunderlaget i samband med utfört arbete
eftersom data samlas upp och valideras fortlöpande. Företaget kan därför snabbt
initiera faktureringsprocessen för till exempel servicebesök och reparationer.

STÖDJER FÖRETAGETS

Samtidigt är det lätt att vid behov skapa nya terminaluppsätningar i takt med att

EXPANSION

företaget expanderar eller omstrukturerar. Detta eftersom det inte kräver omfattande
systemförändring, endast enkel installation på yterliggare datorer eller surfplattor.
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ProPC är ett 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

Skift- och bemanningsplanering för effektiv beläggning
av företagets resurser – även vid avvikelser

INTEGRATION

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

TJÄNSTER

Kundtjänst, superanvändarservice, molntjänst,
applikationsförvaltning och hårdvaruservice som
underlättar den dagliga driften av ProMark
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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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