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Dansk Metal er en af Danmarks største fagforeninger som
organiserer medlemmer med mekanisk, teknisk,
elektronisk eller informationsteknologisk uddannelse.
De fleste af de 130.000 medlemmer er ansat på det private
arbejdsmarked. Ca. 6.000 af medlemmerne er ansat i den
offentlige sektor og ca. 8.000 af dem er lærlinge.
www.danskmetal.dk
CITATER – DANSK METAL

OM MARK INFORMATION

▪ ”Vi er tidligere gået glip af sygedagpengerefusioner. ProMark
har med ProAbs sørget for at det ikke sker igen. Samtidig
bruger vi sygefraværs-KPI’erne til at sikre et konstant godt
arbejdsklima til glæde for alle medarbejderne.”
BERIT LARSEN, HR-ANSVARLIG, DANSK METAL

Mark Information er en innovativ softwareleverandør der tilbyder Workforce Managementløsningen 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.

KUNDECASE DANSK METAL

WWW.MARK-INFO.COM

DANSK METAL: GODT ARBEJDSMILJØ OG LET TILGÆNGELIGE
FRAVÆRSREGISTRERINGER I PORTAL
UDFORDRINGEN

 Mistet refusion ved langvarig
sygdom
 Manglende overblik over restferie
 Sikring af korrekt løn
 Manglende overblik over flextidsaftaler

PROJEKTOMFANG OG SUCCESKRITERIER

 150 medarbejdere i hovedkontor
+ 50 medarbejdere på lokal skole
 Nemmere administration
 Sikring af god trivsel blandt
medarbejderne
 Korrekte registreringer af ferie
og fravær

METODER

 ProPortal inkl. fraværs-KPI, webbaseret brugerflade
 ProAbs sikrer refusion ved
langtidssygdom
 ProNotify til advisering
 ProManagement
bemandingsplanlægning
 ProReport informationsdeling i
form af rapporter og statistikker
 ProHost integration til lønsystem
UDBYTTE

PRIMÆRE RESULTATER

 Fastholdelse af godt arbejdsklima

▪ Godt arbejdsmiljø

 Overholdelse af overenskomstaftaler

▪ Nemmere administration

 Online godkendelsespåmindelser
 Fleksibilitet i registreringer på
tværs af afdelinger
 Gennemsigtighed af KPI’er bl.a. på
fravær pr. afdeling - grafisk

▪ Synlige registreringer for den
enkelte medarbejder
▪ Standard rapportering til
myndighederne og andre, så
som Danmarks Statistik og SU
(SamarbejdsUdvalg)
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