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Guiden til suksess med tids- 
registrering og bemannings- 
planlegging i skyen  
FÅ VITE HVORFOR EN SPESIALISERT WORKFORCE MANAGEMENT-LØSNING ER  

ET GODT VALG, NÅR DERE TRENGER Å UTVIDE DERES SKYBASERTE ERP- OG HR- 

SYSTEMER FOR OPTIMAL STØTTE AV ALLE FORRETNINGSPROSESSER.
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Fremtidens IT  
er i skyen

Fremtidens IT er i skyen, og skymarkedet tar fart akkurat nå! 

De store systemleverandørene tilbyr i dag en rekke skybaserte HR- 
og ERP-systemer – samtidig som de faser ut noen av sine eldre, on- 
premise-løsninger. Det betyr at mange virksomheter i de kommende 
årene må beslutte når de vil følge med opp i skyen – og hvordan.

Cloud computing endrer måten virksomhetene administrerer IT- 
systemene på og tilbyr en helt annen fleksibilitet i forhold til ny 
funksjonalitet, integrasjon, skalerbarhet, sikkerhet og økonomi. 

En av de store endringene er, at de nye skyløsninger er standard- 
løsninger som ikke kan tilpasses til den enkelte virksomheten. Det 
betyr, at ytterligere funksjonalitet må tilføres via integrasjon av  
spesialiserte løsninger fra tredjepartsleverandører.

På denne måten kan dere sette sammen deres spesifikke forretnings-
løsning på en fleksibel måte og med den nyeste teknologi – uten tids-
krevende utvikling og vedlikehold.

Få vite hvorfor en spesialisert Workforce Management-løsning er et 
godt supplement til deres skybaserte ERP- og HR-systemer for optimal 
støtte av tids-, fraværs- og aktivitetsregistrering samt bemannings- 
planlegging.

Fornøyelig lesing!
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Integrasjoner er veien frem

Integrasjon til virksomheters lønnssystem er alltid 
en del av oppsettet men ofte integreres ProMark 
også med andre forretningssystemer som f.eks. 
HR og ERP for maksimal effektivitet.

Gjennom å tilføye ProMark til deres systemland-
skap kan dere berike de øvrige systemene med 
verdifull og aktuell informasjon om f.eks. opp- 
møte, fravær, hvor mange timer som er brukt på 
de enkelte oppgavene og andre produksjons- 
relaterte data – i sanntid. 

Det gir et komplett og validert lønnsgrunnlag, 
hjelper til å sikre optimal bruk av virksomhetens 
medarbeidere og leverer relevant innsikt i på- 
gående aktiviteter til den løpende oppfølgingen  
og optimaliseringen.

Dere har sannsynligvis en skystrategi for virksom-
hetens ERP- og HR-systemer – og er kanskje 
allerede flyttet opp dit? Men har dere også tenkt 
på en løsning til Workforce Management?

De store systemplattformer fra SAP og Microsoft 
har en bred palett av funksjoner som støtter en 
rekke prosesser i virksomheten. Men når det 
gjelder administration av medarbeidernes arbeids-
tid/fravær i forhold til regler og overenskomster, 
bemanningsplanlegging samt jobb- og aktivitets-
styring, trenger dere sannsynligvis å supplere 
med en spesialisert løsning for å oppnå optimal 
støtte av alle prosesser.

ProMark er en best-of-breed Workforce Manage-
ment-løsning som støtter tidsregistrering, fraværs- 
håndtering, medarbeiderplanlegging samt jobb- 
og aktivitetsregistrering. Intuitive brukerflater på 
f.eks. mobilapp og webbportal fasiliterer enkel 
registrering og validering av data.
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En pålitelig utvidelse  
med kvalitetstempler

ProMark tilbyr forskjellige integrasjonsmuligheter til en rekke velkjente 
systemer – fra de helt enkle metodene til de mest avanserte etter de 
nyeste standarderne. Og flere av ProMarks integrasjoner er sertifiserte 
av SAP og Microsoft.

Sertifiseringene sikrer, at ProMark er en pålitelig utvidelsesmulighet 
som tilfører verdi til de eksisterende IT-landskaper i virksomheten. 
Dere får en komplett standardløsning med innebyggd integrasjon som 
støtter konfigurasjon frem for brukerdefinert koding – både når det gjel-
der forretningssystemet og ProMark. Det forenkler oppgraderingene 
slik at dere får full verdi av de nye muligheteme som kontinuerlig rulles 
ut i begge løsningene.

De sertifiserte integrasjoner forenkler implementeringen ved hjelp av 
tilgjengelig dokumentasjon og maler for oppsett. Noe som gjør det 
enklere for dere å komme i gang. Og vi tar oss fortløpende av å vedli-
keholde og oppdatere løsningen i forhold til nye versjoner.

Dette gjør ProMark til et fremtidssikkert og trygt valg, uansett 
hvilken plattformstrategi dere har valgt.
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KUNDECASE

‘Vi valgte et public cloud-oppsett da vi sto overfor å måtte modernisere vår 
IT-plattform. Det er den mest kostnadseffektive løsning for oss. Både infra-

struktur, programvare og sikkerhet holdes oppdatert av leverandørene, 
samtidig som plattformen kan skaleres i forhold til våre behov.’

PIIA PARKKALI, HR-DIREKTØR, SOLIBRI

Neste skritt på reisen var å finne en ny tidsregistreringsløsning som kunne integreres med deres HR-løsning. 
Via Sympa Marketplace som lister relevante løsninger fra partnere, fant de ProMark 365 Cloud. 

‘Vi hadde noen få generelle krav til vår nye tidsregistreringsløsning.  
I tillegg til at den selvfølgelig skulle kunne integrere med vår HR-løsning,  
skulle den være moderne og enkel å bruke – både for medarbeiderne og  
for administrasjonen. Derfor valgte vi ProMark 365 Cloud Essentials.’

PIIA PARKKALI, HR-DIREKTØR, SOLIBRI

EN KOSTNADSEFFEKTIV TIDSREGISTRERINGSLØSNING MED HØY SKALERBARHET
Solibri Oy, som er en finsk programvareleverandør av IT-løsninger til bygg- og anleggsbransjen er et 
godt eksempel på en virksomhet som er i ferd med å iverksette sin skyagenda. For ca. 1,5 år siden 
valgte de Sympa HR, som er en public cloud HR-løsning. 

“Vi ser frem til å ta ProMark i bruk i vårt 
finske hovedkvarter i begynnelsen av 2022”, 
sier Piia Parkkali. “Skulle vi ønske å spre 
bruken til våre enheter i UK, Tyskland eller 
Nederland, har vi også mulighet for dette. 
ProMark er en internasjonal løsning som enkel 
og smidig kan skaleres opp til å inkludere flere 
brukere, noe som er en annen fordel ved 
moderne skyløsninger.”
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‘Vi ønsket en global plattform som kunne 
implementers i hele gruppen. I tillegg var 

det viktig for oss å få en standardisert 
løsning hvor data er tilgjenglig for alle – 

uavhengig av tid og sted – som er  
enkel å bruke for våre medarbeidere.  
Det fant vi med ProMark 365 Cloud.’

BERNARD OGHENE, GLOBAL HEAD OF HR, VIZRT

TILGJENGELIGE DATA PÅ GLOBALT PLAN
Vizrt er en ledende leverandør av innovative programvareløsninger for mediebransjen med 700 ansatte på 
kontorer i 16 land og hovedkontor i Norge. Det internasjonale aspektet av skyen var derfor en spesiel 
viktig faktor for dem da de besluttede å modernisere deres HR-løsninger.

KUNDECASE

Hos Vizrt skal ProMark integreres med 
CatalystOne HR, som er et av de HR- 
systemene ProMark har en standard- 
integrasjon til, samt til deres forskjellige 
lønnssystemer. ProMark vil støtte enkel 
registrering av fravær som ferie og sykdom 
samt andre avvik til medarbeidernes normale 
arbeidstid som f.eks. overtid – og dermed 
skape det ferdige lønnsgrunnlag. 

ProMark blir tat i bruk på Vizrts norske og 
svenske kontor i løpet av første halvåret 
2022. Implementeringen gjennomførs 
parallellt med CatalystOne for å sikre at alle 
globale master data kommer riktig over i 
ProMark.

Heretter skaleres ProMark opp til å inkludere 
fler medarbeidere og rulles ut til de øvrige 
enhetene i Vizrt, inkludert USA og Øster- 
rike. I alla lande vil integrasjon til de lokale 
lønnssystem være en del av den samlede 
løsningen.
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Lett å komme i gang med  
ProMark 365 Cloud

ProMark 365 Cloud er en skyløsning som gjør det enkel for 
virksomheter å komme i gang.

ProMark 365 Cloud driftes på Microsoft Azure-plattformen. Her 
deler dere en standardisert infrastruktur og ProMark-installasjon 
med andre organisasjoner, og vi styrer vedlikehold og oppgrade-
ring i form av periodiske systemoppdateringer. Dere kan også 
velge en plattform som utelukkende er dedikert til dere, hvor 
oppgraderinger avtales med dere etter behov. Uansett hva dere 
velger, har den enkelte organisasjon sin egen database – som er 
helt adskilt fra de andres. 

ProMark finnes i 4 forskjellige Software as a Service-pakker slik 
at virksomheter kan velge den pakken som best passer deres 
behov for funksjonalitet. 

Virksomheten betaler en pris per medarbeider per måned basert 
på den valgte pakken, samt antall medarbeidere som skal bruke 
løsningen. Løsningen er selvsagt skalerbar i forhold til antall 
ansatte.
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Skyløsninger  
for ethvert behov
 

DE 4 PAKKELØSNINGER ER:

ESSENTIALS 
Essentials er det enkle valget til basal registrering av møtt/
gått og heldagsfravær der medarbeiderne registrerer via mobil- 
app og web. Essentials støtter også strukturert oppfølging på 
sykefravær og forenklet håndtering av egenmeldinger. 

Fravær og overtid kan sendes til leder eller administrator for 
godkjenning, og systemet sender ut påminnelser slik at regi-
streringer og godkjenninger kan utføres før lønnen må forbere-
des.

Essentials inkluderer standardintegrasjon til CatalystOne HR og 
Sympa HR til enkel overføring av medarbeiderdata. 

Dessuten har ledelsen tilgang til standardrapporter for aktuell 
oversikt for oppfølging.

1



ProMark 
365 

Cloud

PROFESSIONAL
Professional er den fullstendig digitaliserte tidsregistre- 
ringsløsning som på en avansert måte kan kontrollere alle 
arbeidstidsregler og overenskomster, og forbereder lønns-
grunnlaget via intelligente dialoger med medarbeiderne. 

I tillegg inneholder denne pakken også funksjonalitet til vakt- 
planlegging og registrering av prosjekttid samt mulighet til 
å bruke terminaler til registrering.

Professional tilbyr moderne API-integrasjon til f.eks. HR- 
og ERP-systemer.

ENTERPRISE
Enterprise er den komplette Workforce Management- 
løsningen som inneholder alle tilgjengelige moduler i 
ProMark. Det betyr full digitalisering av deres arbeids- 
prosesser, samtidig som at dere får den nødvendige inn- 
sikten til å følge opp og optimalisere og dermed oppnå 
besparelser. 

I tillegg til tids- og fraværsregistrering og bemanningsplan-
legging inneholder denne pakken også avansert feriehånd-
tering, registrering av kjøring og dietter samt jobbregistre-
ring. Pakken gir også mulighet for integrasjon til alle rele- 
vante forretningssystemer, inkludert data warehouse til 
avansert business intelligence. 

Med Enterprise-pakken kan dere introdusere digitalisering 
og automatisering bredt i virksomheten i den tempoet som 
passer. 

INDIVIDUAL 
Individual er den skreddersydde løsningen der dere fritt 
kan velge de ProMark-moduler som best støtter deres 
behov og prosesser. Løsningen driftes på en privat infra-
struktur og kan dermed tilpasses og skaleres i forhold til 
deres behov. 

Pakken gir mulighet for integrasjon til alle relevante forret-
ningssystemer, inklusive datavarehus til avansert business 
intelligence.

Individual er for kunder som ønsker høy sikkerhet i driften 
av ProMark-løsningen og samtidig gjerne vil kunne tilpasse 
løsningen til spesifikke krav.

10
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Fordelene med  
ProMark 365 Cloud
ProMark 365 Cloud er for virksomheter som ønsker en skalerbar løsning med høy sikkerhet som 
krever minimal involvering. 

ProMark 365 Cloud gir en rekke fordeler:

HØY OPERASJONELL STABILITET: Dere får en stabil plattform som holder 
deres ProMark-løsning kjørende 24/7, og slipper bekymringer om overvåking eller 
backup

ØKT SKALERBARHET: Infrastrukturen kan skaleres opp eller ned i forhold til 
deres behov

HØY SIKKERHET: Datasentersikkerhet og andre sikkerhetsaspekter håndteres av 
IT-spesialister og overvåkingsverktøy, og skymiljøet er alltid i samsvar med en 
lang rekke globale og lokale compliance-krav som blant annet ISO-standarder og 
GDPR

ØKT FLEKSIBILITET: Dere kan velge den programvarepakken som best passer 
virksomhetens behov og skalere den opp og ned – både i forhold til antal med- 
arbeidere og funksjonalitet 

BESPARELSER: Dere unngår en første investering i maskinvare og programvare og 
betaler bare for de tjenester dere bruker etter en abonnementsbasert prismodell

MER TID TIL ANDRE OPPGAVER: Vi tar over ansvaret for den daglige driften slik 
at dere ikke behøver å dedikere egne IT-ressurser til å drive deres ProMark-løsning

ProMark 365 Cloud kan dermed støtte deres vekst – både i forhold til antall ansatte og behov for 
funksjonalitet – uten å gå på akkord med sikkerheten. Og med de mange integrasjonsmuligheter kan 
dere knytte sammen virksomhetens systemer for optimal støtte av deres forretningsprosesser.
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Klar til å ta neste steg  
på moderniseringsreisen?

Med et bredt spekter av funksjonalitet, services og 
serfiserte integrasjoner er ProMark en fremtidssikret 
løsning med lage totalkostnader og dermed et trygt 
og attraktivt valg sammenlignet med globale Work-
force Management-løsninger.

Vi samarbeider gjerne med dere om å utarbeide en 
business case, hvor den spesifikke verdien ved å 
implementere ProMark klassifiseres i mer detalj.

Erfaringer fra våre kunder viser en betydelig reduk- 
sjon av administrative kostnader, reduksjon av syke- 
fravær og overtid, økt produktivitet og ikke mindst 
korrekt lønn.

Er dere klar til å fortsette reisen mot skyen? 

s Kontakt oss i dag på telefon 2319 1450  
 eller info.no@mark-info.com. 
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MARK INFORMATION
Mark Information er en innovativ programvareleverandør som tilbyr Workforce Management-løsninger fra kontorer i Danmark, Norge, Sverige, 
Storbritannia og Romania. Mark Informations Workforce Management-løsning ProMark hjelper kundene med å optimalisere produktiviteten, samt oppnå 
besparelser ved planlegging av de rette ressurser til rett tid til den rette oppgaven og sikrer at ressursene avlønnes korrekt på den mest effektive måten. 
Mark Information betjener internasjonale virksomheter og har mer enn 1.000 installasjoner og 300.000 brukere. Les mer på www.mark-info.no.

TIDSREGISTRERING 
Nøyaktig registrering av arbeidstid og fravær validert 
mot overenskomster og avtaler skaper det rette 
lønnsgrunnlag

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT
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FRAVÆR
Avansert håndtering av opptjening, forbruk og over- 
føring av ferie. Sykdomshåndtering med fordeling på 
de riktige kontoene og arbeidsflyter til oppfølging  
og oversikt

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

PLANLEGGING
Vakt- og bemanningsplanlegging til effektiv bruk av 
bedriftens ressurser – også ved avvik

INTEGRASJONER
Moderne, sikre API-baserte integrasjoner til lønn,  
HR og ERP sørger for utveksling av viktige data og 
brukeropplevelser

BRUKERFLATER
Webbportal, mobilapp og terminaler til registrering, 
oversikt og godkjenning

JOBB & AKTIVITET
Registrering av medarbeidernes aktiviteter (jobb, 
prosjekt eller prosess) foredler ERP-data til oppfølging 
på ressurser og produktivitet

ANALYSE
Rapporter og Business Intelligence til analyse av data 
fra alle deler av ProMark for faktabaserte beslutninger 
og økt effektivitet
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