CHEMRING COUNTERMEASURES
OM CHEMRING COUNTERMEASURES

Chemring Countermeasures Ltd er en af verdens førende inden for forsvarsløsninger mod
langtrækkende trusselsvåben så som våben- og missilsystemer. Chemring specialiserer sig i
design, fremstilling og verdensomspændende distribution af en bred vifte af RF (Radio
Frequency) og IR (infrarød) afledningspatroner til flyvevåben, flåde- og jordanlæg på tværs af
hele det elektromagnetiske spektrum.
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Produktionsstedet i det sydlige England er placeret ved High Post nær Salisbury og huser
omfattende fremstillingsfaciliteter til IR- og RF-afledningsmidler samt et teknologicenter.
Virksomheden fokuserer på at arbejde i partnerskab med kunderne helt fra at bidrage ved
definitionen af krav over produktudvikling og fremstilling til at yde den fulde support gennem
produkternes fulde livscyklus.
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www.chemringcm.com
www.xxx.dk
OM MARK INFORMATION

”Mark Information overholdt deres forpligtelser, og ProMark har strømlinet
vores tidsregistreringsproces og bidraget til en mere effektiv lønproces
der også inkluderede nye terminaler”
SIMON MORLEY, IT-CHEF

Mark Information er en innovativ softwareleverandør der
tilbyder Workforce Management-løsningen ProMark fra
kontorer i Danmark, Sverige, Norge, Storbritannien og
Rumænien.
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.
Vi servicerer globale virksomheder og har mere end 1000
installationer og 300.000 brugere.
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KOMME/GÅ-REGISTRERING MED INTEGRATION TIL
LØNSYSTEMET SAGE 50
UDFORDRINGEN

MODULER

 At opsamle medarbejderens arbejdstid
korrekt

 ProTerminal med HID-identifikation af
medarbejderne

 At give lederne et enkelt overblik over
fravær og afvigelser

 ProTime

 At simplificere tidsregistreringsprocesserne
for medarbejderne og for HR & Løn
 At udskifte gamle, forældede terminaler
PROJEKTOMFANG OG SUCCESKRITERIER

 Konfiguration af lønaftaler
 Opsætning af terminaler med HID-læsere til
brug af eksisterende adgangskort
 Opsætning af webportal der giver
ledelsesoverblik
 Brug af SQL-database
 Integration til Sage 50 lønsystem

 ProNotify
 ProReport
 ProHost integration til Sage 50
 ProPortal
UDBYTTE

PRIMÆRE RESULTATER

 Bedre løbende overblik over medarbejderfravær via automatisk ledernotifikation og
lettere overblik via webportal

 Administrative omkostninger er blevet

 Korrekt opsamling af arbejdstid

 Ledere har fået fuldt overblik over

 Strømlinede tidsregistreringsprocesser, der
giver tid til andre mere værdiskabende
aktiviteter
 Korrekt aflønning

reduceret

medarbejderfravær og tilgængelighed
 Mere brugervenlig administration af
tidsregistrerings- og lønprocesser
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