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Editorial

“Toegangscontrole en tijdbeheer zorgen 
voor grote uitdagingen.”

U wilt doorstarten met uw bedrijf
Uw doel is om de werktijden efficiënter aan te 
sturen, en/of de toegangswegen van uw bedrijf 
veiliger te maken. Hiervoor hebt u een adviseur 
nodig die u volledig kunt vertrouwen. U zoekt geen 
product, maar wel de passende oplossing.  
Uw behoefte is een zorgeloze totaal oplossing, die 
start bij het begeleiden, het adviseren en het verder 
onderhouden van uw systeem. Eén van onze sterke 
punten is uw behoeften te identificeren en samen 
een oplossing op maat met u te ontwikkelen.

Uw eis is flexibiliteit en efficiëntie
Wilt u bestaande componenten integreren om te 
kunnen voldoen aan de eisen van uw beheer van de 
werktijden en de beveiliging van uw toegang? Indien 
u de bestaande hardware voor de toegang of voor 
de registratie van de werktijden wenst te behouden, 
dan kunnen wij deze op een snelle en eenvoudige 
manier integreren via interfaces. Daarnaast bieden 
wij u tal van modules aan die geïntegreerd zijn in 
onze oplossing zoals bijvoorbeeld bezoekersbeheer 
of een security managementsysteem. 

U stelt hoge eisen aan een moderne oplossing.  
U wilt interne processen zo gemakkelijk en 
comfortabel mogelijk maken door ze te digitaliseren 
voor optimaal gebruik.  
Met smartphone-applicaties, Employee Self-Service 
of een intelligent bezoekersbeheer ontlast u uw 
medewerkers, zodat deze tijd hebben voor andere 
werkzaamheden.

Dr. Jörg Wissdorf
General Manager Interflex

Kwaliteit is een must voor u
Wij passen een door TÜV Rheinland gecertificeerd 
QM-systeem toe en implementeren de 
voorschriften van de norm ISO9001:2008. Of het 
nu gaat om 50 of 100.000 medewerkers – wij zijn 
sinds meer dan 40 jaar voor u een betrouwbare 
partner in de toegangscontrole en tijdbeheer en 
nemen uw toekomstige uitdagingen aan.

Interflex

Een overzicht van onze oplossingen 
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Workforce Management 
levert de belangrijkste 
bijdrage tot kostenverlaging 
in uw bedrijf.

Workforce Management zorgt 
voor een optimale balans 

tussen uw belangen en die 
van uw medewerkers.

Onze oplossingen zijn 
flexibel en geven een 
uitstekende ROI-waarde.

Onze diensten 
omvatten consultancy, 

projectmanagement, 
implementatie, installatie, 
onderhoud en support –  
Service van één bedrijf.

IF-6020 – Overzicht

Tijdregistratie en tijdbeheer: op maat  
gesneden en alles van één bedrijf 
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Uw voordelen:
•	 Met de modules voor tijdbeheer past u de personeelsplanning aan op uw actuele productieomvang. 
•	 Door de grotere efficiëntie van het personeel, neemt de kosteneffectiviteit van uw bedrijf toe. 
•	 U plant welke medewerker wanneer werkt en houdt hierbij rekening met zijn wensen. 
•	 U optimaliseert de interne processen en verhoogt de tevredenheid van uw medewerkers.

•	 Houdt rekening met diverse werktijdmodellen, voorkeurswerkdagen,  
verlof of ziekte 

•	 Voldoet aan de wettelijke voorschriften voor de werktijden 
•	 Compenseert fluctuaties in de vraag 
•	 Voorkomt onproductieve werktijden 
•	 Biedt een duidelijk overzicht in realtime 
•	 Vermindert personeelskosten, doordat overuren en werktijden met verplichte 

toeslagen worden voorkomen 
•	 Creëert voorwaarden voor een flexibele organisatie van de werktijd 
•	  Verhoogt de transparantie voor management en medewerkers 

•	 Houdt met terugwerkende kracht rekening met gewijzigde tijdgegevens van de 
medewerkers bij het afrekenen van vergoedingen 

•	 Berekent speciale beloningsvormen, zoals prestatiebeloning, stukloon of 
premieloon 

•	 Maakt onderscheid tussen CAO’s bij de afrekening 

•	 Dragen gegevens automatisch over aan gangbare loonsoortinterfaces als 
o.a. Datev, Sage, SAP, ADP. 

•	 Maken wijzigingen achteraf mogelijk van de ontvangen loon- en 
salarisgegevens. 

•	 Vindt de optimale dagbezetting voor uw specifieke vereisten 
•	 Plant medewerkers in met het oog op kwalificaties 
•	 Levert overzichtelijke planningstabellen 
•	 Creëert automatisch dienstroosters 
•	 Controleert de naleving van wettelijke regels 
•	 Plant desgewenst consignatiediensten 

•	 Stelt medewerkers in staat van ploeg te ruilen 
•	 Vermindert onproductieve werktijden 
•	 Reageert flexibel op fluctuaties in de vraag 
•	 Houdt rekening met medewerkerwensen en zorgt voor een eerlijke planning 
•	 Verhoogt de tevredenheid van medewerkers 
•	 Optimaliseert planningsprocessen automatisch 
•	 Zorgt voor transparantie in de personeelsplanning 

Personeelsplanning	

Creëren	van	dienstroosters	

Bewerking	van	dienstroosters	

Gecertificeerde	looninterfaces	

Tijdwaardebepaling	

Tijdbeheer en personeelsplanning

Organiseer werktijden efficiënt  
en creëer meerwaarde 

Tijdbeheer en personeelsplanning

Uw waardevolste ressource  
zijn uw medewerkers 
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Tijdregistratie 

Voor elke afwezigheid  
de passende reden 

Tijdregistratie 

Tijdgegevens – de belangrijkste basis 
voor uw personeelsbeheer 

Uw voordelen:
•	 U registreert werktijden correct en volledig. 
•	 U ontvangt op ieder moment actuele informatie over tijdboekingen. 
•	 De overzichtelijke weergave in het web-scherm vereenvoudigt het inzien en bewerken  

van de tijdgegevens. 
•	 Tijden kunnen overal, ook mobiel, worden geregistreerd. 
•	  Automatische processen verminderen uw administratieve rompslomp. 

•	 Kan eenvoudig en intuïtief worden bediend 
•	 Registreert tijden overal en altijd 
•	 Toont tijdgegevens en tijdtellers 
•	 Bevat een maandjournaal 
•	 Maakt tijdboekingen in offline-modus mogelijk 
•	 Maakt het creëren van afwezigheidsaanvragen onderweg mogelijk 

•	 Toont de aan-/afwezigheidsstatus van de medewerkers 
•	 Sorteert de weergave desgewenst op afdeling of vestiging 
•	 Bevat lampensymbolen in diverse kleuren voor aan-/afwezigheidsredenen 
•	  Zendt meldingen, als medewerkers weer bereikbaar zijn 

Mobiele	toepassing	

Lampentableau	

•	 Bevat afwezigheidskalenders voor afzonderlijke medewerkers en afdelingen 
•	 Biedt een grote keuze aan diverse afwezigheidsredenen 
•	 Actualiseert de bijbehorende tijdtellers 
•	 Maakt individuele planning van afwezigheden mogelijk, bijv.:  

- uren, halve of hele dagen  
- ochtend, middag 

•	 Maakt onderscheid tussen diverse afwezigheidsredenen, bijv.:  
- verlof  
- variabele werktijd  
- artsbezoek  
- dienstreis  
- bijscholing 

•	 Levert een overzicht van de laatste tijdboekingen 
•	 Maakt correcties mogelijk van een of meerdere dagen in een werkstap mogelijk 
•	 Vereenvoudigt en versnelt het corrigeren van werktijden 

Afwezigheidsplanning	

Tijdcorrecties	

9



10	 •	 Allegion	 •	 Interflex	tijdregistratie	en	tijdbeheer	met	het	systeem	IF-6020	 11

€

Workflow

Uw motor voor meer efficiëntie

Employee Self-Service

Eigen verantwoordelijkheid verhoogt  
de motivatie van medewerkers

Uw voordelen:
•	 Uw medewerkers voeren hun tijdgegevens zelf in.
•	 De interne bedrijfsprocessen worden sneller en transparanter. 
•	 De kosten en de duur van de aanvraagbewerking dalen.
•	 De medewerkers verheugen zich over meer zelfstandigheid en flexibiliteit.

•	 Alles op een rijtje: 
- restverlof, overuren, jaarlijkse   
 werktijdtellers 
- aanwezigheid/afwezigheid van de collega’s 
- afdelingskalender

•	 Snel en eenvoudig creëren en goedkeuren 
van aanvragen of correcties

•	 Door de medewerker zelf
•	 Voor meerdere tijdboekingen of dagen 

gelijktijdig
•	 Worden direct verrekend en de tijdteller 

wordt geactualiseerd

•	 Medewerkers boeken hun tijden waar en 
wanneer ze willen

•	 Gebruikersvriendelijke oppervlakken voor 
een gemakkelijke gegevensinvoer

•	 Tijdbeheer wordt decentraal aangestuurd
•	 Mobiele tijdboekingen kunnen exact 

worden getraceerd

•	 Medewerkers wijzigen uw dagplanning
•	 Wijzigingen worden overgedragen op 

toekomstige ploegen
•	 Planning kan tijdelijk worden aangepast

Verlofgoedkeuring Tijdcorrecties

MobilePloegenwissel

Uw voordelen:
•	 U configureert workflows op basis van uw vereisten en compliance-regels.
•	 U integreert meerdere personen in meerstaps-processen.
•	 Het systeem bewaakt zichzelf en meldt voorvallen, zoals bijv. ongeoorloofde meerwerktijden.
•	 Complexe processen worden gestroomlijnd en verduidelijkt.
•	 Uw medewerkers profiteren van de betrouwbare en snelle workflows.

•	 Voorbeelden voor workflow-aanvragen: Betaling van overuren, toeslagen buiten 
de randtijd, verlof, vervangingsregeling, correcties etc.

•	 Definieerbare tijdspanne voor ieder goedkeuringsniveau
•	 Bewerking van aanvragen door muisklik
•	 Gebruik van aanwezige IT-structuren zonder dubbel gegevensbeheer

•	 Archiveringsfunctie
•	 Aanvraaglijsten kunnen op elk moment worden ingezien

•	 Controleer afwezigheidsaanvragen conform diverse criteria
•	 Meldt fouten bij ontoelaatbare invoer

Aanvragen

Documentatie

Plausibiliteitscontrole

11
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Kostenplaatsregistratie

Kostenverdeling volgens  
veroorzakerprincipe

Projecttijdregistratie

Behoud het zicht over projectwerk 

Uw voordelen:
•	 U wijst gepresteerde werktijden toe aan afzonderlijke projecten. 
•	 Bewaking en goedkeuring van projectmatige werktijden in real time.
•	 Uw medewerkers voeren zelf projecttijden in aan de pc. 
•	 U creëert analyses en hercalculaties met een report-functie. 
•	 Geregistreerde tijden kunnen op ieder moment worden getraceerd en transparant voor uw 

klanten worden weergegeven. 

Uw voordelen:
•	 U wijst de werktijden van uw medewerkers toe aan diverse kostenplaatsen.
•	 Kostenplaatsen zoals ordertijden of productieprocessen kunt u met behulp van 

kostensoorten (bijv. reiniging van gereedschappen) exacter onderscheiden.
•	 U kunt de verdeling van de kostensoorten op de afzonderlijke kostenplaatsen traceren.

•	 Favorietenmenu voor belangrijke projecten 
•	 Automatische berekening van de totalen per project 
•	 Plausibiliteitscontrole voor naleving van vastgelegde regels 
•	 Importfunctie van de projectstructuur uit externe systemen als SAP 
•	 Exportfunctie in afrekensystemen 

•	 Wisselen van kostenplaats gemakkelijk aan de terminal
•	 Correcties achteraf zijn altijd mogelijk
•	 Rekening houden met afwezigheden
•	 Dagafrekening via stamkostenplaats van de medewerker of specifieke 

kostenplaats

•	 Binnen een project verdeeld naar taken (bijv. ontwikkeling, installatie) 
•	 Afzonderlijke taken met telkens verschillende kosten analyseren 

•	 Binnen een kostenplaats verdeeld naar taken (bijv. ontwikkeling, installatie)
•	 Afzonderlijke taken met telkens verschillende kosten analyseren

Projectgerelateerd	

Kostenplaats-gerelateerd

Taakgerelateerd	

Taakgerelateerd

13
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Reporting

U verhoogt de transparantie en 
herkent optimaliseringspotentieel 

Reporting

Analyses van vandaag maken de 
planning van morgen gemakkelijker 

Uw voordelen:
•	 Reporting-functies helpen u erbij om compliance-regels na te leven. 
•	 U bewaakt tijdtellers en voorkomt latere voorzieningen. 
•	 Overzichten leveren u belangrijke informatie over de personeelsbehoefte. 
•	 Uw geeft uw eigen rapporten flexibel en individueel vorm. 

•	 Overzicht met ziektedagen en arbeidstherapie 
•	 Weergave van de ziektedagen met en zonder doorbetaling van loon 
•	 Aantal dagen ziek in vergelijking met het aantal normdagen met percentage 
•	 Berekening van de betaalde ziektedagen 
•	 Bewaking van de doorbetaling van het ziekengeld 

•	 Levert de overuren van afzonderlijke medewerkers of groepen 
•	 Dient als waarschuwingssysteem 
•	 Trigger voor tegenmaatregelen 
•	 Is een handige hulp bij het analyseren van overbelasting van medewerkers 

Ziekte-uren	

Overuren	

•	 Belangrijke basis voor personeelsplanning 
•	 Levert conclusies voor de gehele ondernemingsplanning 
•	 Herkent overbezettingen 

•	 Overzicht van de kostenplaatsgegevens voor specifieke periode 
•	 Transparante weergave van de kosten 
•	 Bepalen van kostenfactoren en dekkingsbijdragen 
•	 Herberekening van de kosten in termen van mogelijkheden voor verbetering 

•	 Overzicht van alle verloftellers met betrekking op dag of jaar 
•	 Weergave van het restverlof ter voorkoming van reserveringen 
•	 Weergave van restverlof,  vakantierecht en genomen verlofdagen 
•	 Toezien op het blokkeren van verlof in bedrijven 

•	 Bewaakt toeslagtellers voor de kostencontrole 
•	 Voorkomt kostenexplosies van projecten 
•	 Transparantie ten opzichte van externe klanten 
•	 Controle van de projectvoortgang 
•	 Projectstatus in procenten 
•	 Controle van de doelen (vergelijking tussen wens en werkelijkheid, 

prognoseberekening) 

Verlofdagen	

Projecten	

Kostenplaatsen	

Lange-termijn	statistieken	/	vergelijken	van	jaren	

15
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eVAYO-terminals

Terminal
IF-5735

eVAYO-terminals

Terminal
IF-5725

De terminal IF-5725 is bijzonder geschikt 
voor een aanvang in de tijdregistratie. Ook 
ondernemingen met weinig medewerkers of 
filialen kunnen de terminal met de functies 
Komen / Gaan / Dienstreis en Info optimaal 
gebruiken.  

Overzicht van de functies:
•	 Tijdregistratie  

Lezer:
De apparaten dienen voor de identificatie d.m.v. 
RFID-leesmedia.

Gebruik / montage:
De terminal IF-5725 is geschikt voor 
wandmontage op wanden of zuilen in droge 
ruimten.

Bijzonderheden:
De met de modernste techniek uitgeruste 
terminal IF-5725 kan worden ingebouwd in 
een 10/100 MB ethernet-netwerk. De voeding 
via PoE HuB (PoE = Power over Ethernet) 
is zonder problemen mogelijk. Dit bespaart 
kosten voor een afzonderlijke voeding. Als 
alternatief is natuurlijk tevens voeding d.m.v. 
24V-laagspanning mogelijk.

Het grote touch-display van het apparaat heeft 
een eenvoudige, interactieve bediening en 
duidelijke schermen.

De terminal is geschikt voor ondernemingen 
met meer dan 250 medewerkers. Hij slaat max. 
5.000 boekingen op. Alle boekingen worden in 
real-time gezonden naar het hostsysteem.

De terminal is uitgerust met een bewegingssensor. 
Indien hij niet wordt gebruikt, gaat hij in de modus 
‘energie sparen’. Bij nadering wordt de terminal 
‘wakker’ en staat dan dadelijk ter beschikking.

De terminalserie IF-5735 overtuigt door een 
veelzijdig, krachtig en gebruiksvriendelijk gebruik 
voor het contactloos identificeren en registreren 
van gegevens.

Overzicht van de functies:
•	 Tijdregistratie
•	 Kostenplaatsregistratie
•	 Toegangscontrole (optioneel)
•	 Barcode-registratie (optioneel)

Het grote touch-display van het apparaat heeft 
een eenvoudige, interactieve bediening en 
duidelijke schermen.

Lezer:
De apparaten dienen voor de identificatie d.m.v. 
RFID-leesmedia. De master-terminal kan 
NetworkOnCard-rechten voor offline-terminals 
schrijven op identificatiemiddelen met Mifare- of 
LEGIC-technologie.

Gebruik / montage:
De terminal IF-5735 is geschikt voor montage op 
wanden of zuilen in droge ruimten.  

Terminal	IF-5725	
witte	uitvoering

Terminal	IF-5725

Terminal	IF-5735 Terminal	IF-5735
met	WiFi

Bijzonderheden:
De met de modernste techniek uitgeruste 
terminal IF-5735 kan worden ingebouwd in 
een 10/100 MB ethernet-netwerk. De voeding 
via PoE HuB (PoE = Power over Ethernet) 
is zonder problemen mogelijk. Dit bespaart 
kosten voor een afzonderlijke voeding. Als 
alternatief is natuurlijk tevens voeding d.m.v. 
24V-laagspanning mogelijk.

De terminal is optioneel ook leverbaar met 
een camera. Hiermee kunnen foto’s per 
boeking worden opgenomen en gearchiveerd. 
De fotovergelijking beschermt bij diefstal of 
onbeoogde doorgifte voor misbruik van de 
badges.

De terminal is tevens leverbaar met een 
WiFi-module. Hierdoor is tijdregistratie ook 
bij moeilijke bouwkundige omstandigheden 
mogelijk of zelfs mobiel. 

17
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Systeemintroductie

Het Interflex-systeem wordt stap voor stap 
door onze medewerkers geïntroduceerd:
1. Installatie 
2. Parameterisering
3. Inbedrijfstelling

Scholing voor de  
gebruikers

Geselecteerde thema’s worden 
behandeld in systematisch op elkaar 
volgende cursussen. In kleine groepen 
vergemakkelijken onze docenten uw 
medewerkers het werken met de 
systeemapplicatie. 
Wij bieden standaardcursussen in de beste 
leeromgeving en op uw specifieke wensen 
aangepaste trainingen in uw bedrijf.

Projectmanagement

Intern geschoolde en gecertificeerde 
projectmanagers zorgen voor een 
implementatie van de projecten binnen  
de gewenste tijd.

Klantenservice

Hotline

Onze medewerkers van het After Sales Team staan u met raad en daad terzijde.

België:  E-mail:

+32	2	583	09	99 interflex.support@allegion.com
Nederland: 

+31	347	32	58	44

Advies

Onze experts geven u een doelgericht 
advies over de kernactiviteiten 
toegangscontrole, tijdregistratie en 
Workforce.

Interflex – Service van  
één leverancier

Hardware-installatie

Het geschoolde technisch personeel 
installeert de hardware bij u ter plaatse.

Onderhoud

Ons onderhoudsaanbod voor soft- en 
hardware passen wij aan op uw individuele 
wensen.

19

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	toegestaan.

Interflex Datensysteme GmbH 
Zettachring	16	•	70567	Stuttgart	(Germany)
Telefoon:	+49	711	1322-0	•	Telefax:	+497111322-111
E-mail: Interflex.info@allegion.com



20	•	 Allegion	 •	 Interflex	tijdregistratie	en	tijdbeheer	met	het	systeem	IF-6020	

© 2016 Allegion
Interflex tijdregistratie en tijdbeheer met het systeem IF-6020, 09/2016
interflex.de  |  allegion.com

Interflex Datensysteme GmbH 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 miljard US-dollar  
en verkoopt zijn producten in ongeveer 130 landen over de gehele wereld.

Meer informatie vindt u onder www.allegion.com.


