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eVAYO Mobile
Dankzij Interflex-app is tijdbeheer nu 
altijd en overal mogelijk.



2	 •	 Allegion	 •	 Interflex	eVAYO	Mobile 3

Het gebruik van smartphones neemt 
gestaag toe, en daarmee hun zakelijk 
gebruik. Tijdens deze ontwikkeling en als 
optimalisering van de arbeidsprocessen 
heeft Interflex een applicatie ontwikkeld, 
die processen in het tijdbeheer nog 
functioneler en eenvoudiger maakt. 
Naast het boeken van werktijden, kunnen 
medewerkers die aan de workflow 
deelnemen, in toekomst tevens hun 
vakantie aanvragen via Smartphone.

Betrouwbare en flexibele 
arbeidstijdregistratie 
Als onderdeel van de nieuwe 
productgeneratie eVAYO heeft Interflex 
het design en de bediening van de 
applicatie aangepast aan de nieuwe 
tijdregistratieterminal IF-5735, zodat 
beide systemen een uniforme vormgeving 
kregen. De functies die al op de terminal 
beschikbaar waren, zoals komen, gaan of 
dienstreis worden tevens via eVAYO Mobile 
weergegeven op de Smartphone en op 
dezelfde wijze bediend. Alleen de toegang 
tot de tijdregistratie is hierbij verschillend. 
Terwijl bij het boeken van de arbeidstijden 
aan een terminal een badge is vereist, is bij 
het boeken via een app een wachtwoord 
en gebruikersnaam of personeelsnummer 
ter authenticatie nodig.

Eigenschappen:  
•	  Betrouwbare functies 
•	 Eenvoudige installatie
•	 Probleemloze integratie door 

compatibiliteit met de functies van de al 
bestaande stationaire Interflex-terminals

•	 Gebruik is overal en op elk moment 
mogelijk

•	 Geen scholing nodig door eenvoudige en 
intuïtieve bediening

•	 Flexibel aan te passen aan de vereisten 
en wensen van de gebruiker

•	 Door het intuïtieve design kan de 
web-app ook gemakkelijk op uw tablet 
worden getoond

Functies van eVAYO Mobile:
•	  Permanent versleutelde 

gegevensoverdracht/communicatie
•	 Oproepen van de persoonlijke 

medewerkergegevens mogelijk
•	 Uitgebreide weergave van de 

tellergegevens (maandjournaal, saldo, 
verlof, etc.)

•	 In de offline-modus beschikbaar, indien 
geen verbinding met het mobiele 
netwerk is opgebouwd

•	 Toewijzen van gebruikersrollen

Uw voordelen:
•	 Zelfstandig invoeren en bewerken van 

afwezigheidstijden door medewerkers 
(ESS)

•	 Exacte documentatie van de boekingen 
voor het tijdbeheer op elk gewenst 
moment en overal waar u zich bevindt

•	 Spaart tijd en kosten bij administratieve 
processen

•	 Grotere tevredenheid van de 
medewerkers door flexibiliteit en 
zelfstandigheid

•	 Innovatieve en waterdichte overdracht 
van de boekingen via workflow, zodat 
deze kunnen worden verwerkt in loon- en 
salarisafrekening

eVAYO Mobile - de Interflex-app

De Interflex-app eVAYO Mobile 
maakt decentrale tijdregistratie 
mogelijk.

Onafhankelijk beheren van 
afwezigheidstijden
Medewerkers die deelnemen aan 
de workflow, kunnen met de app 
afwezigheidstijden invoeren of aanvragen. 
De aanvraag wordt eenvoudiger 
dankzij een vooraf gecreëerde lijst met 
afwezigheidsredenen.

Decentraal tijdbeheer - snel en veilig
Via een interface tussen het bestaande 
tijdregistratiesysteem van Interflex 
en de salarisboekhouding  kunnen de 
geregistreerde tijdgegevens op tijd worden 
doorgestuurd naar de personeelsafdeling, 
zodat een nauwkeurige loon- en 
salarisafrekening wordt gegarandeerd voor 
elke individuele medewerker.

Mobiel tijdbeheer

Exacte arbeidstijdregistratie op elk 
moment en op elke plaats  
Met de App eVAYO Mobile kunnen 
medewerkers in toekomst hun werktijden 
flexibel boeken, waar ze ook zijn. In het 
bijzonder profiteren medewerkers van 
deze toepassing en de functies hiervan, 
die buiten het bedrijf werken, bijv. in de 
buitendienst of op bouwplaatsen.

Eenvoudige en intuïtieve bediening  
Na een succesvolle authenticatie 
met gebruikersnaam en wachtwoord 
of personeelsnummer, gebruiken de 
medewerkers de functies als komen, gaan 
of dienstreis met behulp van een intuïtieve 
gebruikersinterface op hun smartphone.



4	 •	 Allegion	 •	 Interflex	eVAYO	Mobile

© 2015 Allegion
Interflex eVAYO Mobile, 03/2015
interflex.de  |  allegion.com

Aansprakelijkheid m.b.t. de prospectus:	Alle	informatie	op	het	moment	van	het	ter	perse	gaan	van	de	prospectus	
voldoet	aan	actuele	kennis	en	gebeurt	zonder	garantie.	Wijzigingen	voorbehouden.	Tekeningen	en	voorstellingen	zijn	
auteursrechtelijk	beschermd.	Herdruk,	ook	in	uitzonderingsgevallen,	is	uitsluitend	met	toestemming	van	Interflex	
Datensysteme	GmbH	&	Co.	toegestaan.

Interflex Datensysteme GmbH & Co. KG biedt complete oplossingen 
voor Workforce Management met tijdbeheer en personeelsplanning, 
evenals optimaal afgestemde en innovatieve veiligheidsoplossingen met 
toegangscontrole, videobewaking, veiligheidsmanagementsystemen en 
bezoekersbeheer.

Met duizenden systeeminstallaties, die garant staan voor het beheer van 
circa 4,5 miljoen medewerkers, is Interflex één van de leidende aanbieders 
in Europa. Interflex is in 1976 opgericht en maakt sinds 2013 deel uit van 
ondernemingsgroep Allegion.
 
Ga voor meer informatie naar www.interflex.de. 

Over Allegion™

Allegion (NYSE: ALLE) is een internationale aanbieder van 
beveiligingsoplossingen met toonaangevende merken als CISA®, Interflex®, 
LCN®, Schlage® en Von Duprin®. Allegion biedt een breed spectrum aan van 
oplossingen voor particuliere huishoudingen, bedrijven, scholen en andere 
instellingen, waarbij de focus op de beveiliging van toegangsdeuren en 
toegangsystemen ligt. Allegion genereert een omzet van 2 Mrd. US-dollar en 
verkoopt zijn producten in ongeveer 130 landen over de gehele wereld.

Meer informatie vindt u onder www.allegion.com.


