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HVEM ER MARK INFORMATION ?

▪ Nordisk soft- og hardwareleverandør, der udvikler og 

markedsfører Workforce Management-løsningen 

ProMark

▪ Hardware udbydes i samarbejde med dormakaba

▪ ProMark tilbydes som SaaS og on-premise

▪ Partnerskaber med bl.a. SAP og Microsoft:

FIRMAPRÆSENTATION
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MARK INFORMATION I TAL

300.000 brugere

40.000 timers udvikling
årligt

400+ 
kunder

40 års erfaring 60+ medarbejdere

20 lande

FIRMAPRÆSENTATION
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HVORFOR TIDS- OG FRAVÆRSREGISTRERING ?

▪ Få styr på arbejdstid og derved lønomkostninger

▪ Håndter effektivting af ferie og sygdom 

▪ Nu lovpligtigt i at registrere arbejstid – og det er 

arbejdsgivers ansvar at holde styr herpå og kunne 

dokumentere

▪ EU-dom fra 2019 har forpligtet virksomheder til at 

indføre et system, der er objektivt, pålideligt, 

tilgængelig - og gør det muligt at måle længden af 

medarbejderens arbejdstid
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FÅ STYR PÅ ARBEJDSTIDEN OG OPTIMER DE 

INTERNE PROCESSER 

▪ Øget effektivitet og produktivitet står højt på 

agendaen i mange virksomheder

▪ Det er konkurrenceevnen der er på spil

▪ Fokus mange steder på at reducere 

omkostningerne og optimere interne processer

▪ Rekruttering af kvalificeret arbejdskraft udfordrer 

mange – så effektiv udnyttelse af de ressourcer 

der er endnu mere påkrævet nu
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▪ Hjælp til at optimere produktiviteten og opnå 

besparelser gennem intelligent planlægning 

af ressourcerne

▪ Tids- og fraværsregistrering kombineret med 

aktivitets- og jobregistrering – så er der styr 

på hvordan timer er brugt

▪ Tids- og fraværsregistrering kombineret med 

planlægning – så er der kobling mellem regler 

(arbejdsmarkedsaftaler) og sikring af korrekt 

løn

FÅ STYR PÅ ARBEJDSTIDEN OG OPTIMER DE 

INTERNE PROCESSER
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TID ER PENGE 

SÅ DEN SKAL UDNYTTES OPTIMALT

▪ Tid spiller altid en vigtig rolle. For tid er ikke bare en af 

vores mest knappe ressourcer, det er i mange 

virksomheder også den mest kostbare ressource. Og 

da tid som bekendt er penge, handler det om at få det 

maksimale ud af den. 

▪ Skal din virksomhed være lønsom, er timeforbruget 

altså nødt til at være effektivt. Det kræver overblik og 

pålidelig information. I realtid! Og her kommer mange 

virksomheder til kort, fordi deres nuværende 

tidsregistreringsløsninger af forskellige årsager ikke 

understøtter virksomhedens behov på den mest 

optimale måde
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HVAD OMFATTER WORKFORCE MANAGEMENT ?

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT

FRAVÆR

Avanceret håndtering af optjening, 

afholdelse og overførsel af ferie. 

Sygdomshåndtering med fordeling på de 

rette konti og workflows til opfølgning, 

refusion og overblik

JOB OG AKTIVITET

Registrering af medarbejdernes 

aktiviteter (job, projekt eller proces) 

forædler ERP-data til opfølgning på 

leverancer og omkostninger

DRIFTSPLATFORME

Standard public cloud, private cloud eller 

on-premise efter kundens ønske

TIDSREGISTRERING

Præcis registrering af arbejdstid 

og fravær valideret mod aftaler og 

overenskomster skaber det rette 

løngrundlag

PLANLÆGNING

Vagt- og bemandingsplanlægning 

til effektiv anvendelse af virksom-

hedens ressourcer – også ved 

afvigelser

INTEGRATIONER

Moderne, sikre API-baserede 

integrationer til løn/HR/ERP 

sørger for udveksling af vig-

tige data og brugeroplevelser

ANALYSE

Rapporter og Business 

Intelligence til analyse af data fra 

alle dele af ProMark for fakta-

baserede beslutninger og øget 

effektivitet

BRUGERFLADER

Webportal, mobilapp og 

terminaler til registrering, 

overblik og godkendelser 
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HVILKEN VÆRDI SKABER WORKFORCE MANAGEMENT ?

▪ Besparelser gennem effektiv planlægning af de rette 

ressourcer til den rette opgave 

▪ Overholdelse af regler og aftaler med et korrekt og 

valideret løngrundlag samt effektiv håndtering af 

sygdom og dermed mindre fravær 

▪ Effektiv arbejdsstyrke med intelligente, brugervenlige 

grænseflader, der eliminerer fejl og skaber præcise data 

fra kilden

▪ Altid opdaterede data giver overblik samt et faktabaseret 

beslutningsgrundlag for ledere

▪ Moderne værktøjer, selvbetjening og medindflydelse gør 

virksomheden attraktiv for nye medarbejdere 

FIRMAPRÆSENTATION
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HVEM KONTAKTER DU ?

FIRMAPRÆSENTATION

Jens Estrup

Country Manager

Mark Information Danmark

jes@mark-info.com

M: 5338 9448


