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“Op maat gesneden oplossingen voor
moderne toegangscontrole en tijdregistratie.”
U wilt doorstarten met uw bedrijf
Uw doel is het om de toegang tot en binnen uw
bedrijf veiliger te maken of de werktijd efficiënt aan
te sturen. Hiervoor hebt u een begeleider nodig die
u volledig kunt vertrouwen. U zoekt geen product,
maar de passende oplossing. Gevraagd is een
complete service, die u begeleidt van het eerste
advies tot het onderhoud van uw systemen. Een
van onze sterke punten is het om uw behoeften te
identificeren en om een oplossing op maat met u te
ontwikkelen.
Uw wens: flexibiliteit en efficiëntie
U wilt bestaande componenten integreren en
moet voldoen aan tal van eisen voor de aansturing
van de werktijd en de toegangsbeveiliging?
Als bestaande hardware voor de toegang
tot uw bedrijf of de registratie van werktijden
niet mag worden vervangen, dan bieden
onze interfaces snelle en eenvoudige
integratiemogelijkheden. Daarnaast integreren
we tal van modules zoals bezoekersbeheer of een
veiligheidsmanagementsysteem in uw oplossing.
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
smartphones applicaties, Employee Self-Service
of een intelligent bezoekersbeheer ontlast u uw
medewerkers, zodat deze tijd hebben voor andere
werkzaamheden.

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 sectoren
toegangscontrole en tijdsregistratie en pakken uw
toekomstige uitdagingen met beide handen aan.
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Geniet van nieuwe vrijheden dankzij
tijdregistratie in het rondom zorgeloos pakket

Tijdregistratie en tijdsbeheer van Interflex –
waarom?

Interflex Managed Services – Tijdregistratie in
het rondom zorgeloos pakket

Werktijdgegevens vormen de basis voor een
eerlijke vergoeding, maken een efficiënte
personeelsplanning mogelijk en moeten voldoen
aan de specifieke wet- en regelgeving van de
onderneming. Daarnaast zorgt een flexibel
tijdregistratiesysteem met Employee Self-Service
voor meer transparantie en tevredenheid bij de
medewerkers.

Klanten van Interflex Managed Services hebben
toegang tot hun systeem via het internet. Dankzij
de op de cloud gebaseerde oplossing wordt een
gehele controle over alle applicaties en gegevens
gewaarborgd. Tevens wordt de IT-infrastructuur en
het systeembeheer hierdoor ontlast. Interflex zorgt
voor de implementatie, het onderhoud en updates.

Op kantoor, in homeoffice of onderweg. Met de
tijdregistratiesystemen van Interflex creëert u
workflows, waarmee u tijd en kosten spaart.

Onze systemen bevinden zich in datacenters
conform de Tier III-classificatie in Duitsland.
Wij garanderen u een systeembeschikbaarheid van
99 procent!

De overzichtelijke weergave in het web-scherm
vereenvoudigt het inzien en bewerken van de
tijdgegevens – ook bij de mobiele applicatie.

Dus gewoon ontspannen met het allround
zorgeloos pakket van Interflex. Wij zorgen voor uw
tijdregistratiesysteem.
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Aandacht voor het wezenlijke samen meer bereiken
+

+

De focus leggen op kerntaken
Voor het beheer en onderhoud van uw
tijdregistratiesysteem zorgt Interflex. Managed
Services creëert capaciteiten binnen uw HRen IT-afdeling. Door de nieuw gecreëerde
mogelijkheden kunnen uw medewerkers zich
concentreren op hun kerntaken.

Kwaliteitsverbetering door kennis van
deskundigen
Met Interflex Managed Services implementeren
onze experts uw wensen snel en vakkundig. Zo
vervult het systeem altijd uw huidige behoeften
en vereisten.
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+
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Hardware, software en infrastructuur
Wij leveren u de volledige hostinfrastructuur:
van het datacenter, de servers en de
netwerkbeveiliging. De hardware voor
tijdregistratie (terminals) is tevens inbegrepen
bij Interflex Managed Services. Regelmatige
updates en upgrades zijn al inbegrepen in het
pakket.

Gelijkblijvende kosten
Voor Interflex Managed Services betaalt u
een maandelijkse vergoeding die gedurende
de overeengekomen periode gelijk blijft.
Hoge investeringen voor de aanschaf van een
tijdregistratiesysteem zijn niet nodig. Alleen
voor de basisinstallatie en inbedrijfstelling
geldt een vast bedrag, dat overeenkomt met de
omvang van de werkzaamheden.

Ontspannen tijd registreren – overal,
zelfs onderweg.
+

Optimale prestaties en beschikbaarheid van
het systeem, de klok rond
Onze servers in gecertificeerde datacentra
in Duitsland garanderen stabiele
systeemprestaties. Via een webgebaseerde
toegang heeft u op elk moment toegang tot
alle opgeslagen gegevens.

+

Uw gegevens zijn gegarandeerd bij ons in
goede handen
Door middel veiligheidszones op meerdere
niveaus en een strikte scheiding van onze
klanten garanderen wij een bescherming van
uw gegevens conform AVG.

+

Prestaties, prijzen en looptijd
Wij stellen het juiste pakket voor u samen:
Afhankelijk van de eisen van uw bedrijf bieden
wij u verschillende serviceniveaus aan.
Prijzen zijn gebaseerd op het serviceniveau,
aantal medewerkers en de softwarefuncties.
De minimale looptijd is 36 maanden.

Vraag nu uw persoonlijk adviesgesprek via
www.interflex-managed-services.com
Of bel ons op
+49 (0)711 13 22-0
Wij verheugen ons op een eerste gesprek met u!
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Met duizenden systeeminstallaties, die garant staan voor het beheer van
circa 4,6 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 meer informatie naar www.interflex.nl

Over Allegion™
Allegion (NYSE: ALLE) is een globaal actieve pionier op het gebied van
de toegangscontrole met toonaangevende merken als CISA®, Interflex®,
LCN®, Schlage®, SimonsVoss® en Von Duprin®. Allegion biedt een breed
spectrum aan oplossingen voor mensen en materiële waarden in particuliere
huishoudingen, bedrijven, scholen en andere instanties. Focus hierbij is de
beveiliging van deuren en toegangen. Allegion behaalde in 2018 een omzet
van 2,7 miljard US-dollar en is vertegenwoordigd in bijna 130 landen.
Ga voor meer informatie naar www.allegion.com
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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 volgens auteursrecht beschermd. Herdruk, ook in uitzonderingsgevallen, is uitsluitend met toestemming van Interflex Datensysteme GmbH toegestaan.

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

