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Guiden til succes med tids- 
registrering og bemandings- 
planlægning i skyen 
BLIV KLOGERE PÅ, HVORFOR EN SPECIALISERET WORKFORCE MANAGEMENT- 

LØSNING ER ET GODT VALG, NÅR I SKAL UDVIDE JERES CLOUDBASEREDE ERP- 

OG HR-SYSTEMER FOR OPTIMAL UNDERSTØTTELSE AF ALLE FORRETNINGS- 

PROCESSER.
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Fremtidens IT  
ligger i skyen

Fremtidens IT ligger i skyen, og der er fart på cloudmarkedet lige nu! 

De store systemudbydere tilbyder i dag en række cloudbaserede HR- 
og ERP-systemer – samtidig med, at de udfaser nogle af deres ældre 
on-premise-løsninger. Det betyder, at mange virksomheder i de kom-
mende år skal beslutte, hvornår de vil følge med op i skyen – og hvor-
dan.

Cloud computing forandrer den måde, virksomheder administrerer 
deres IT på, og tilbyder en helt anden fleksibilitet i forhold til ny funk-
tionalitet, integration, skalerbarhed, sikkerhed og økonomi.

En af de store ændringer er, at de nye cloudløsninger er standard- 
løsninger, som ikke kan tilpasses til den enkelte virksomhed. Det  
betyder, at yderligere funktionalitet skal tilføres via integration af 
specialiserede løsninger fra 3. parts-leverandører.

På den måde kan I sammensætte jeres helt specifikke forretnings- 
løsning på en fleksibel måde og med den nyeste teknologi – uden 
tidskrævende udvikling og vedligehold.

Bliv klogere på, hvorfor en specialiseret Workforce Management- 
løsning er et godt supplement til jeres cloudbaserede ERP- og HR- 
systemer for optimal understøttelse af tids-, fraværs- og aktivitets- 
registrering samt bemandingsplanlægning.

God læselyst!
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Integrationer er vejen frem

Integration til virksomheders lønsystem er altid  
en del af setuppet, men ofte integreres ProMark 
også med andre forretningssystemer som fx HR 
og ERP for maksimal effektivitet. 

Ved at tilføje ProMark til jeres systemlandskab, 
kan I berige de øvrige systemer med værdifuld  
og aktuel information om fx fremmøde, fravær, 
hvor mange timer der bruges på de enkelte 
opgaver og andre produktionsrelaterede data –  
i realtid. 

Det giver et komplet og valideret løngrundlag, 
hjælper til at sikre optimal anvendelse af virksom-
hedens medarbejdere og leverer relevant indsigt  
i igangværende aktiviteter til den løbende opfølg-
ning og optimering.

I har formentlig en cloudstrategi for virksomhedens 
ERP- og HR-systemer – og er måske allerede 
rykket derop? Men har I også tænkt på en løsning 
til Workforce Management?

De store systemplatforme fra SAP og Microsoft 
har en bred palet af funktioner, der understøtter 
en lang række processer i virksomheden. Men når 
det kommer til håndtering af medarbejdernes 
arbejdstid/fravær i forhold til regler og overens-
komster, bemandingsplanlægning samt job- og 
aktivitetsstyring, får I sandsynligvis brug for at 
supplere med en specialiseret løsning for at opnå 
optimal understøttelse af alle processer.

ProMark er en best-of-breed Workforce Manage-
ment-løsning, som understøtter tidsregistrering, 
fraværshåndtering, medarbejderplanlægning samt 
job- og aktivitetsregistrering. Intuitive brugerflader 
på fx mobil app og webportal faciliterer enkel 
registrering og validering af data.
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En pålidelig udvidelse  
med kvalitetstempler

ProMark tilbyder forskellige integrationsmuligheder til en række kendte 
systemer – fra de helt simple metoder til de mest avancerede efter de 
nyeste standarder. Og flere af ProMarks integrationer er certificerede af 
SAP og Microsoft. 

Certificeringerne sikrer, at ProMark er en pålidelig udvidelsesmulighed, 
der tilfører værdi til de eksisterende IT-landskaber i virksomheden. 

I får en komplet standardløsning med indbygget integration, som 
understøtter konfiguration frem for brugerdefineret kodning – både 
hvad angår forretningssystemet og ProMark. Det forenkler opgraderin-
gerne, så I får fuld værdi af de nye muligheder, der kontinuerligt rulles 
ud i begge løsninger.

De certificerede integrationer forenkler implementeringen ved hjælp af 
tilgængelig dokumentation og skabeloner til opsætning. Det gør det 
nemmere at komme i gang. Og vi sørger løbende for at vedligeholde 
og opdatere løsningen i forhold til nye cloudversioner.

Det gør ProMark til et fremtidssikkert og trygt valg, uanset hvilken 
platformstrategi I har valgt.
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KUNDECASE

‘Vi valgte et public cloud-setup, da vi stod over for at skulle modernisere 
vores IT-platform. Det er den mest omkostningseffektive løsning for os, og 

både infrastruktur, software og sikkerhed holdes opdateret af leverandører, 
samtidig med at platformen kan skaleres i forhold til vores behov.’

PIIA PARKKALI, HR-DIREKTØR, SOLIBRI

Næste skridt på rejsen var at finde en ny tidsregistreringsløsning, som kunne integreres med deres HR- 
løsning. Via Sympa Marketplace, som lister relevante løsninger fra partnere, fandt de ProMark 365 Cloud.

‘Vi havde et par overordnede krav til vores nye tidsregistreringsløsning.  
Ud over at den selvfølgelig skulle kunne integrere med vores HR-løsning, 

skulle den være moderne og simpel at anvende – både for medarbejderne og 
for administrationen. Derfor valgte vi ProMark 365 Cloud Essentials.’

PIIA PARKKALI, HR-DIREKTØR, SOLIBRI

EN OMKOSTNINGSEFFEKTIV TIDSREGISTRERINGSLØSNING MED HØJ SKALERBARHED
Solibri Oy, som er en finsk softwareleverandør af IT-løsninger til byggebranchen, er et godt eksempel 
på en virksomhed, som er i fuld gang med at føre deres cloudagenda ud i livet. For ca. 1,5 år siden 
valgte de Sympa HR, som er en public cloud HR-løsning.

“Vi ser frem til at tage ProMark i brug i vores 
finske hovedkvarter i starten af 2022”, siger 
Piia Parkkali. “Skulle vi ønske at udbrede 
anvendelsen til vores enheder i England, 
Tyskland eller Holland, har vi også mulighed 
for det. ProMark er en international løsning, 
som nemt og smidigt kan skaleres op til at 
omfatte flere brugere, hvilket er en anden 
fordel ved moderne cloudløsninger.”
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‘Vi ønskede en global platform, som kunne 
implementeres i hele koncernen. Derud-
over var det også vigtigt for os at få en 

standardiseret løsning, hvor data er tilgæn-
gelige for alle – uanset tid og sted – som er 
enkel at anvende for vores medarbejdere. 

Det fandt vi med ProMark 365 Cloud.’

BERNARD OGHENE, GLOBAL HEAD OF HR, VIZRT

TILGÆNGELIGE DATA PÅ GLOBALT PLAN
Vizrt er en førende leverandør af innovative softwareløsninger til mediebranchen med 700 ansatte på 
kontorer i 16 lande og hovedkontor i Norge. Det internationale aspekt af cloud var derfor en særdeles 
vigtig faktor for dem, da de skulle modernisere deres HR-løsninger.

KUNDECASE

Hos Vizrt skal ProMark integreres med 
CatalystOne HR, som er et af de HR- 
systemer, ProMark har standardintegration 
til, og med deres forskellige lønsystemer. 
ProMark vil således understøtte enkel 
registrering af fravær som ferie og sygdom 
samt andre afvigelser til medarbejderens 
normale arbejdstid som fx overtid – og 
dermed skabe det færdige løngrundlag. 

ProMark bliver taget i brug på Vizrts norske 
og svenske kontor i løbet af første halvår 
2022. Implementeringen gennemføres 
parallelt med CatalystOne for at sikre, at 
globale stamdata kommer korrekt over i 
ProMark.

Herefter skaleres ProMark op til at omfatte 
flere medarbejdere og rulles ud til de øvrige 
enheder i Vizrt, herunder USA og Østrig. I 
alle lande vil integration til de lokale løn- 
systemer være en del af løsningen.
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Nemt i gang med  
ProMark 365 Cloud

Med ProMark 365 Cloud har vi skabt en cloudløsning, som gør 
det nemt for virksomheder at komme i gang. 

ProMark 365 Cloud driftes på Microsoft Azure-platformen. Her 
deler I en standardiseret infrastruktur og ProMark-installation 
med andre organisationer, og vi styrer vedligehold og opgrade-
ring i form af periodiske systemopdateringer. I kan også vælge 
en platform, der udelukkende er dedikeret til jer, hvor opgraderin-
ger aftales med jer efter behov. Uanset hvad I vælger, har den 
enkelte organisation sin egen database – som er fuldstændigt 
adskilt fra de andres.  

ProMark tilbydes som en Software as a Service-løsning i 4 
forskellige pakker, så virksomheder kan vælge den pakke, der 
bedst matcher deres behov for funktionalitet. 

Virksomheden betaler en pris per medarbejder per måned 
baseret på den valgte pakke og antallet af medarbejdere, der skal 
bruge løsningen. Og løsningen er selvfølgelig skalerbar i forhold 
til antal ansatte.
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Cloudløsninger  
til ethvert behov
 
DE 4 PAKKELØSNINGER SER SÅLEDES UD:

ESSENTIALS 
Essentials er det enkle valg til basal registrering af mødt, 
gået og heldagsfravær, hvor medarbejderne registrerer via 
mobilapp og webportal. 

Fravær og overtid kan sendes til godkendelse hos leder eller 
administrator, og systemet udsender påmindelser, så registre-
ringer og godkendelser kommer i hus, før lønnen skal forbere-
des.

Essentials inkluderer standardintegration til CatalystOne HR og 
Sympa HR for enkel overførsel af medarbejderdata. 

Derudover får ledelsen adgang til standardrapporter for aktuelt 
overblik til opfølgning.

1



ProMark 
365 

Cloud

PROFESSIONAL
Professional er den fuldt digitaliserede tidsregistrerings-
løsning, som på avanceret vis kan styre alle arbejdstids- 
regler og -aftaler, og klargør løngrundlaget via intelligente 
dialoger med medarbejderne. Professional giver desuden 
mulighed for avanceret feriehåndtering efter ny ferielov, 
inklusive overførsel og udbetaling af overskydende ferie.

Derudover indeholder denne pakke også funktionalitet til 
vagtplanlægning og registrering af projekttid samt mulighed 
for at anvende terminaler til registrering.

Professional tilbyder moderne API-integration til fx HR- og 
ERP-systemer.

ENTERPRISE
Enterprise er den komplette Workforce Management- 
løsning, som indeholder alle tilgængelige moduler i ProMark. 
Det betyder fuld digitalisering af jeres arbejdsprocesser, 
samtidig med at I får den nødvendige indsigt til at optimere 
jeres processer og opnå besparelser.

Udover tid- og fraværsregistrering og bemandingsplanlæg-
ning indeholder denne pakke også avanceret sygdomshånd-
tering, registrering af kørsel og diæter samt jobregistrering. 
Pakken giver også mulighed for integration til alle relevante 
forretningssystemer, herunder datawarehouse til avanceret 
business intelligence. 

Med Enterprise-pakken kan I indføre digitalisering og auto- 
matisering bredt i virksomheden i den takt, der passer jer. 

INDIVIDUAL 
Individual er den skræddersyede løsning, hvor I frit kan 
vælge de ProMark-moduler, der bedst understøtter jeres 
behov og processer. Løsningen hostes på en privat infra-
struktur og kan dermed tilpasses og skaleres i forhold til 
jeres behov.

Pakken giver mulighed for integration til alle relevante forret- 
ningssystemer, inklusive datawarehouse til avanceret busi-
ness intelligence.

Individual er for kunder, som ønsker høj sikkerhed i driften af 
deres ProMark-løsning og samtidig gerne vil kunne tilpasse 
løsningen til specifikke krav.
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Fordelene ved  
ProMark 365 Cloud
ProMark 365 Cloud er for virksomheder, der ønsker en skalerbar løsning med høj sikkerhed, som 
kræver minimal involvering fra jeres side.

ProMark 365 Cloud giver en række fordele:

HØJ DRIFTSSTABILITET: I får en stabil platform, der holder jeres ProMark- 
løsning kørende 24/7, og slipper for at bekymre jer om overvågning eller 
backup

ØGET SKALERBARHED: Infrastrukturen kan skaleres op eller ned i forhold  
til jeres behov

HØJ SIKKERHED: Datacentersikkerhed og andre sikkerhedsaspekter håndte-
res af IT-specialister og overvågningsværktøjer, og cloudmiljøet overholder en 
lang række globale og lokale compliance-krav som fx ISO-standarder og GDPR

ØGET FLEKSIBILITET: I kan vælge den pakke, der passer bedst til virksom- 
hedens behov og skalere den op og ned – både i forhold til antal medarbejdere 
og funktionalitet

BESPARELSER: I undgår en initial investering i hardware og software og 
betaler kun for de services, I bruger efter en abonnementsbaseret prismodel

MERE TID TIL ANDRE OPGAVER: Vi overtager ansvaret for den daglige drift, 
så I ikke behøver at dedikere egne IT-ressourcer til at drive jeres ProMark- 
løsning

ProMark 365 Cloud kan dermed understøtte jeres vækst – både i forhold til antal ansatte og behov 
for funktionalitet – uden at gå på kompromis med sikkerheden. Og med de mange integrations- 
muligheder kan I binde virksomhedens systemer sammen for optimal understøttelse af jeres 
forretningsprocesser.
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Klar til at tage næste skridt  
på moderniseringsrejsen?

Med et bredt spektrum af funktionalitet, services og 
integrationsmuligheder er ProMark en fremtidssikret 
løsning med lave totalomkostninger og dermed et 
attraktivt og trygt valg sammenlignet med globale 
Workforce Management-løsninger.

Vi indgår gerne i et samarbejde med jer om at ud- 
arbejde en business case, hvor den konkrete værdi 
ved at implementere ProMark kvalificeres nærmere.

Erfaringer fra vores kunder viser signifikant reduktion 
af administrative omkostninger, reduktion af syge- 
fravær og overtid, øget produktivitet og ikke mindst 
korrekt løn.

Er I klar til at fortsætte rejsen mod skyen? 

 Kontakt os i dag på telefon 4690 0000   
 eller info@mark-info.com. 
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MARK INFORMATION
Mark Information er en innovativ softwareleverandør, der tilbyder Workforce Management-løsninger fra kontorer i Danmark, Sverige, Norge, Storbritannien 
og Rumænien. Mark Informations Workforce Management-løsning ProMark hjælper kunderne med at øge produktiviteten og opnå besparelser gennem 
planlægning af de rette ressourcer til rette tid til den rette opgave og sikrer at ressourcerne aflønnes korrekt på den mest effektive måde. Mark Information 
servicerer globale virksomheder og har mere end 1.000 installationer og 300.000 brugere.  Læs mere på www.mark-info.dk.

TIDSREGISTRERING 
Præcis registrering af arbejdstid og fravær valideret 
mod aftaler og overenskomster skaber det rette 
løngrundlag

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT
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FRAVÆR
Avanceret håndtering af optjening, afholdelse og 
overførsel af ferie. Sygdomshåndtering med fordeling 
på de rette konti og workflows til opfølgning, refusion 
og overblik

DRIFTSPLATFORME
Standard public cloud, private cloud eller on-premise 
efter kundens ønske

PLANLÆGNING
Vagt- og bemandingsplanlægning til effektiv anvendel-
se af virksomhedens ressourcer – også ved afvigelser

INTEGRATIONER
Moderne, sikre API-baserede integrationer til løn,  
HR og ERP sørger for udveksling af vigtige data og 
brugeroplevelser

BRUGERFLADER
Webportal, mobilapp og terminaler til registrering, 
overblik og godkendelser 

JOB & AKTIVITET
Registrering af medarbejdernes aktiviteter (job, 
projekt eller proces) forædler ERP-data til opfølgning 
på leverancer og omkostninger

ANALYSE
Rapporter og Business Intelligence til analyse af data 
fra alle dele af ProMark for fakta-baserede beslutnin-
ger og øget effektivitet
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