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Guiden till framgång med  
tidredovisning och  
bemanningsplanering i molnet  
LÄR DIG VARFÖR EN SPECIALISERAD WORKFORCE MANAGEMENT-LÖSNING 

ÄR ETT BRA VAL NÄR NI BEHÖVER UTÖKA ERA MOLNBASERADE ERP- OCH HR- 

SYSTEM FÖR OPTIMALT STÖD AV ALLA AFFÄRSPROCESSER.
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Framtidens IT  
finns i molnet

Framtidens IT finns i molnet och det är fart på molnmarknaden just 
nu! 

De stora systemleverantörer erbjuder idag ett antal molnbaserade 
HR- och ERP-system – samtidigt som de fasar ut några av sina äldre, 
on-premise-lösningar. Detta innebär att många företag under de 
kommande åren måste besluta sig för när de vill följa med upp i mol-
net – och hur.

Cloud computing förändrar hur företag administrerar sin IT och  
erbjuder en helt annan flexibilitet när det gäller nya funktioner, inte-
gration, skalbarhet, säkerhet och ekonomi. 

En av de stora förändringarna är att de nye molnlösningarna är stan-
dardlösningar som inte kan anpassas för det enskilda företaget. Detta 
innebär att ytterligare funktionalitet måste läggas till via integration 
av specialiserade lösningar från en tredjeparts leverantör.

På så sätt kan ni sätta ihop er specifika affärslösning på ett flexibelt 
sätt och med senaste tekniken – utan tidskrävande utveckling och 
underhåll.

Lär dig varför en specialiserad Workforce Management-lösning är 
ett bra komplement till era molnbaserade ERP- och HR-system för 
optimalt stöd av tids-, frånvaro- och aktivitetsregistrering samt  
bemanningsplanering.

Trevlig läsning!
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Integrationer är vägen framåt

Integration till företagets lönesystem är alltid en 
del av installationen, men ofta integreras ProMark 
också med andra affärssystem som t.ex. HR och 
ERP.

Genom att lägga till ProMark till ert systemland-
skap kan ni berika de övriga system med värdefull 
och aktuell information om t.ex. närvaro, frånvaro, 
hur många timmar som läggs på de enskilda 
arbetsuppgifterna och andra produktionsrelate- 
rade data – i realtid. 

Det ger ett fullständigt och validerad löneunder-
lag, hjälper till att säkerställa optimal användning 
av företagets medarbetare och levererar relevant 
insikt i pågående aktiviteter för den löpande 
uppföljning och optimering.

Ni har förmodligen en molnstrategi för företagets 
ERP- och HR-system – och är kanske redan flyttat 
upp dit? Men har ni också tänkt på en lösning för 
Workforce Management?

De store systemplattformar från Microsoft och 
SAP har en bred palett av funktioner som stöder 
ett stort antal processar i företaget. Men när det 
gäller administration av medarbetarnas arbetstid/
frånvaro i förhållande till regler och avtal, personal-
planering samt projekt- och aktivitetsstyrning, 
kommer du förmodligen behöva komplettera med 
en specialiserad lösning för att uppnå optimalt stöd 
av alla affärsprocesser.

ProMark är en best-of-breed Workforce Manage-
ment-lösning som stöder tidredovisning, frånvaro-
hantering, bemanningsplanering samt jobb- och 
uppgiftshantering. Intuitiva användargränssnitt på 
t.ex. mobilapp och webbportal främjar enkel 
registrering och validering av data.
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En pålitlig utökning 
med kvalitetstämplar

ProMark erbjuder olika integrationsmöjligheter till en lång rad välkända 
system – från de helt enkla metoder till de mest avancerade efter de 
nyaste standarder. Och flera av ProMarks integrationer är certifierade 
av SAP och Microsoft.

Certifieringarna säkerställer att ProMark är ett pålitligt expansions- 
alternativ som tillför värde till det befintliga IT-landskap i företaget.  
Ni får en komplett standardlösning med inbyggd integration som 
stöder konfiguration snarare än anpassad kodning – både när det gäller 
affärssystemet och ProMark. Detta förenklar uppgraderingarna så ni 
får full värde av de nya möjligheter som kontinuerligt rullas ut i båda 
lösningarna.

De certifierade integrationer förenklar implementeringen med hjälp av 
tillgänglig dokumentation och mallar för uppsättning. Detta gör det 
enklare att komma i gång. Och vi tar löpande hand om at underhålla 
lösningen i förhållande till de nya molnversionerna.

Det gör ProMark till ett framtidssäkert och tryggt val, oavsett 
vilken plattformstrategi ni har valt.
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KUNDCASE

‘Vi valde ett public cloud-miljö när vi stod inför att behöva modernisera  
vår IT-plattform. Det är den mest kostnadseffektiva lösningen för oss,  
och både infrastruktur, mjukvara och säkerhet hålls uppdaterad av  

leverantörerna, medan plattformen kan skalas i förhållande till  
våra behov.’

PIIA PARKKALI, HR-DIREKTÖR, SOLIBRI

Nästa steg på resan var att hitta ett nytt tidssystem som kunna integreras med deras HR-lösning.  
Via Sympa Marketplace som listar relevanta lösningar från partners hittade de ProMark 365 Cloud. 

‘Vi hade några övergripande krav till vårt nya tidssystem. Utöver att  
det självklart skulle kunna integreras med vår HR-lösning, skulle det  

vara modern och enkel att använda – både för medarbetarna och  
administrationen. Därför valde vi ProMark 365 Cloud Essentials.’

PIIA PARKKALI, HR-DIREKTÖR, SOLIBRI

EN KOSTNADSEFFEKTIV TIDSLÖSNING MED HÖG SKALBARHET
Solibri Oy, som är en finsk mjukvaruleverantör av IT-lösningar för byggbranschen, är ett bra exempel 
på ett företag som håller på att förverkliga sin molnagenda. För ca. 1,5 år sedan valde de Sympa HR, 
som är en public cloud HR-lösning. 

“Vi ser fram emot att använda ProMark på 
vårt finska huvudkontor i början av 2022”, 
säger Piia Parkkali. “Om vi vill sprida använd-
ningen till våra enheter i England, Tyskland 
eller Nederländerna, har vi också möjlighet att 
göra det. ProMark är en internationell lösning 
som enkelt och smidigt kan skalas upp till att 
inkludera flera användare, vilket är en annan 
fördel med moderna molnlösningar.”
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‘Vi ville ha en global plattform som  
kunde implementeras i hela koncernen.  
Dessutom var det också viktig för oss att 
ha en standardiserad lösning där data är 
tillgänglig för alla – oavsett tid och plats – 
som är enkel att använda för våra medar-

betare. Dessa kriterier uppfylldes med 
ProMark 365 Cloud.’

BERNARD OGHENE, GLOBAL HEAD OF HR, VIZRT

TILLGÄNGLIGA DATA PÅ GLOBALT PLAN
Vizrt är en ledande leverantör av mjukvarulösningar för mediebranschen med 700 anställda på kontor i  
16 länder och huvudkontor i Norge. Den internationella aspekten av molnet var en mycket viktig faktor  
för dem när de bestämde sig för att modernisera sina HR-lösningar.

KUNDCASE

Hos Vizrt ska ProMark integreras med 
CatalystOne HR, som är ett av de HR- 
system ProMark har standardintegration till, 
samt till deras olika lönesystem. ProMark 
kommer således att stöda enkel registrering 
av frånvaro och sjukdom samt andra avvikel-
ser till medarbetarnas normala arbetstid 
som t.ex. övertid – och därmed bidra till att 
skapa det färdiga löneunderlaget.

ProMark kommer att användas på Vizrts 
norska och svenska kontor under första 
halvåret 2022. Implementeringen genom-
förs parallellt med CatalystOne för att 
säkerställa att globala master data överförs 
korrekt till ProMark.

Sedan skalas ProMark upp till att omfatta 
flera medarbetare och rullas ut till de övriga 
enheterna, inklusive USA och Österrike. I 
alla länder kommer integration med de 
lokala lönesystemen att vara en del av den 
totala lösningen.
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Lätt att komma igång med   
ProMark 365 Cloud

ProMark 365 Cloud är en molnlösning som gör det enkelt för 
företag att komma igång. 

ProMark 365 Cloud drivs på Microsoft Azure-plattformen. Här 
delar ni en standardiserad infrastruktur och ProMark-installation 
med andra organisationer, och vi styr underhåll och uppgradering  
i form av regelbundna systemuppdateringar. Ni kan också välja en 
plattform som uteslutande är dedikerad för er, där uppgraderingar 
avtalas med er efter behov. Oansett vad ni väljer har den enskilda 
organisationen sin egen databas – som är helt skild från de 
andras.

ProMark finns i 4 olika Software as a Service-paket, så företag kan 
välja det paket som bäst matchar deras behov av funktionalitet.

Företaget betalar ett pris per anställd baserat på det valda paketet 
samt antalet anställda som kommer att använda lösningen. 
Lösningen är självklart skalbar i förhållande till antalet anställda.
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Molnetlösningar  
för alla behov
 

DE 4 PAKETERADE LÖSNINGAR ÄR: 

ESSENTIALS 
Essentials är det enkla valet för grundläggande registrering 
av kommit, gått och heldagsfrånvaro där medarbetarna regi- 
strerar via mobilapp och webbportal. 

Frånvaro och övertid kan skickas till chefen/administratören  
för godkännande och systemet skickar ut påminnelser så att 
registreringar og godkännanden blir klara innan lönen måste 
förberedas. 

Essentials inkluderar standardintegration mot CatalystOne HR 
och Sympa HR för enkel överföring av medarbetardata. 

Ledningen har tillgång till standardrapporter för aktuell översikt 
för uppföljning.

1



ProMark 
365 

Cloud

PROFESSIONAL
Professional är den helt digitaliserade tidslösningen, 
som på ett avancerat sätt kan styra alla arbetstidsregler 
och avtal, och klargör löneunderlaget via intelligenta 
dialoger med medarbetarna. 

Dessutom ger detta paket också möjlighet för skiftplane-
ring och registrering av projekttid samt att använda termi-
naler för registrering.

Professional erbjuder modern API-integration till t.ex. HR- 
och ERP-system.

ENTERPRISE
Enterprise är den fullständiga Workforce Management- 
lösningen som innehåller alla tillgängliga moduler i ProMark. 
Detta innebär full digitalisering av arbetsprocesser, samti-
digt som ni får den nödvändiga insikten för löpande uppfölj-
ning och optimering för att uppnå besparingar. 

Förutom tids- och frånvaroregistrering och bemannings- 
planering innehåller detta paket också avancerad semester 
och sjukdomshantering, registrering av körning och trakta-
mente samt jobbregistrering/uppgiftshantering. Paketet ger 
också möjlighet för integration till alla relevanta affärssystem, 
inklusive datalager för avancerad business intelligence. 

Med Enterprise-paketet kan ni introducera digitalisering och 
automatisering på hela företaget i den takt som passar er. 

INDIVIDUAL 
Individual är den skräddarsydda lösningen där ni fritt 
kan välja de ProMark-moduler som bäst stöttar era behov 
och processer. Lösningen drivs på en privat infrastruktur 
och kan därmed anpassas och skalas i förhållande till era 
behov.

Paketet ger möjlighet för integration till alla relevanta 
affärssystem, inklusive datalager för avancerad business 
intelligence.

Individual är för kunder som önskar hög säkerhet i driften 
av deras ProMark-lösning och samtidigt gärna vill kunna 
anpassa lösningen till specifika krav.

10
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Fördelarna med   
ProMark 365 Cloud
ProMark 365 Cloud är för företag som vill ha en skalbar lösning med hög säkerhet som kräver 
minimalt engagemang från företaget.

ProMark 365 Cloud ger ett antal fördelar:

HÖG DRIFTSSTABILITET: Ni får en stabil plattform som håller er ProMark- 
lösning uppe 24/7, och släpper bekymra er om övervakning eller backup 

ÖKAD SKALBARHET: Infrastrukturen kan skalas upp eller ner efter era behov

HÖG SÄKERHET: Datacentersäkerhet och andra säkerhetsaspekter hanteras 
av IT-specialister och övervakningsverktyg, och molnmiljön efterlever en lång 
rad globala och lokala compliance-krav som t.ex. ISO-standarder och GDPR

ÖKAD FLEXIBILITET: Ni kan välja det paket som bäst passar företagets behov 
och skala det upp och ned – både i förhållande till antal medarbetare och 
funktionalitet 

BESPARINGAR: Ni undviker en initial investering i hårdvara och mjukvara och 
betalar bara för de tjänster ni använder efter en prenumerationsbaserad pris- 
modell

MER TID FÖR ANDRA ARBETSUPPGIFTER: Vi tar över ansvaret för den 
dagliga drift så att ni inte behöver dedikera egna IT-resurser för att driva er 
ProMark-lösning 

ProMark 365 Cloud kan därmed stödja företagets tillväxt – både med avseende på antal anställda 
och behov av funktionalitet – utan att kompromissa säkerheten. Och med de många integrations-
möjligheterna kan ni knyta samman företagets system för optimalt stöd av era företagsprocesser.



12

Redo att ta nästa steg  
på moderniseringsresan?

Med ett brett spektrum av funktioner, tjänster och 
integrationsmöjligheter är ProMark en framtidssäker 
lösning med låga totalkostnader och därmed ett 
attraktivt och säkert val jämfört med globala Work-
force Management-lösningar.

Vi samarbetar gärna med er för att förbereda ett 
business case där det specifika värdet av implemente- 
ringen av ProMark kommer att förtydligas ytterligare.

Erfarenhet från våra kunder visar betydande minsk-
ningar av administrativa kostnader, minskad sjukfrån-
varo och övertid, ökad produktivitet och inte minst 
korrekt lön.

Är ni redo att fortsätta resan till molnet?

 Kontakta oss idag på telefon 08 739 1200  
 eller info.se@mark-info.com. 
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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.

TIDREDOVISNING 
Exakt registrering av arbetstid och frånvaro validerat 
mot regelverk och kollektivavtal för att skapa rätt 
löneunderlag

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT

20
22
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FRÅNVARO
Avancerad hantering av upparbetning, förbrukning och 
överföring av semester. Sjukhantering med riktig 
kontering och arbetsflöden till uppföljning och analys

DRIFTSMODELL
Standard public cloud, private cloud eller on-premise 
efter kundens önskan

PLANERING
Bemannings- och schemaplanering för effektiv 
beläggning av företagets resurser – även vid avvikelser

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

ANVÄNDARGRÄNSSNITT
Webbportal, mobilapp och terminaler för registrering, 
överblick och attest

JOBB & AKTIVITET
Registrering av de anställdas aktiviteter (jobb, projekt 
eller process) förädlar ERP-data för uppföljning av 
resurser och produktivitet samt efterkalkyl

ANALYS
Rapporter och Business Intelligence för analys av 
data från alla delar av ProMark för faktabaserade 
beslut och ökad effektivitet
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