Bezoekersbeheer
Kortere wachttijden, minder werk,
meer veiligheid

Editorial

“Oplossingen op maat voor een moderne
toegangscontrole en tijdregistratie”
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.

Kwaliteit is een must voor u
Wij passen een door TÜV Rheinland gecertificeerd
QM-systeem toe en implementeren de voorschriften
van de norm ISO 9001:2008. Daarnaast zijn wij op
het gebied van de IT-beveiliging conform de norm
ISO 27001:2013 gecertificeerd. 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 tijdregistratie en nemen uw
toekomstige uitdagingen aan.

Bernhard Sommer
General Manager Interflex

De voordelen van een
slim bezoekersbeheer

Tevreden gasten
Alle uitdagingen in een handomdraai aankunnen:
Grote aantallen bezoekers
Veel verschillende soorten bezoekers:
Klanten, partners, sollicitanten, leveranciers of externe medewerkers
Aanmeldingen van individuele personen of groepen
Bezoeken van één of meerdere dagen
Spontane bezoekers of bezoekers met reservering
Internationale bezoekers dankzij taalkeuze bij aanmelding
Gepersonaliseerde uitnodigingen via e-mail
met QR-code, routebeschrijving, veiligheidsinstructies, kalenderinvoer

Eenvoudige en intuïtieve bediening
Verminder de rompslomp bij de receptie:
Gemakkelijk reserveren van de bezoeker in Outlook of in de Self-Service
Snel activeren van bestaande afspraken
Zelf aanmelden door de bezoeker via tabblet of pc in de hal
Veiligheidsinstructie tijdens het zelf aanmelden of het reserveren
Automatische mededelingfunctie via e-mail
Klantspecifieke gegevensvelden
Gebruik van de passende hardware:
QR-code-scanner, RFID-lezer, ID-documentenscanner, badgeprinter,
pasjesprinter, afmeld- of intrekterminal

Probleemloze uitvoering
Denk aan de veiligheid:
Gestandaardiseerde registratie en documentatie van bezoekersgegevens
Koppeling van de toegangsbevoegdheden aan de duur van het bezoek
Afgifte van vervangingsbadges
Speciale oplossingen voor bezoekers met begeleiders
Instructie van gasten over de gedragsregels op het bedrijfsterrein

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 voor meer informatie naar www.interflex.nl

Over Allegion™
Allegion (NYSE: ALLE) is een internationale pionier op het gebied van
naadloze toegang met toonaangevende merken als CISA®, Interflex®,
LCN®, Schlage®, SimonsVoss® en Von Duprin®. Allegion richt zich op de
beveiliging voor bevestiging aan deuren en aangrenzende gebieden en
beveiligt mensen en middelen met diverse oplossingen voor woningen,
bedrijven, scholen en instellingen. Allegion heeft in 2019 $ 2,9 miljard
aan omzet gedraaid en verkoopt zijn producten 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 auteursrechtelijk beschermd. Herdruk, ook in uitzonderingsgevallen, is uitsluitend met toestemming van Interflex Datensysteme GmbH toegestaan.

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.

