
Branche:

Casino’s 

Bedrijfsomvang:

ca. 190 medewerkers 

Oplossing:

Tijdregistratie, 
toegangscontrole
(software en hardware) 

Dit zegt de klant erover:

”Met de oplossing van
Interflex brengen wij al
tientallen jaren systeem 
in onze ingewikkelde 
processen bij de 
werktijd-registratie en 
loonafrekening.”  
Christian Zimmer, medewerker 
ploegenplanning en tijdregistratie

Veiligheid is geen kwestie van geluk! 

Moeilijke taak – eenvoudige oplossing 

Bij het organiseren van een casino moeten vele aspecten overwogen
worden. De veiligheid van alle medewerkers en die van de gasten heeft 
daarbij prioriteit. Een toegangscontrolesysteem dat betrouwbaar en
eenvoudig te bedienen is, levert hiervoor de basis.

Het Casino Baden-Baden is 358 dagen per jaar geopend. Naast 
verschillende salarisschaalgroepen en werktijdmodellen moeten er 
diverse toeslagen worden toegekend. Over het loon moet voor een  
deel belasting worden betaald, voor een deel niet. Dan zijn er nog 
feestdag- of weekendtoeslagen.

Voldoen aan de individuele eisen 

In intensieve workshops en coördinatiegesprekken worden  de individuele 
wensen van het casino verzameld om tot een optimale oplossing te 
komen.

De focus ligt op het registreren van de werktijden en het  overdragen van 
deze gegevens naar het speciaal ontwikkelde dienstplanningsprogramma
van het casino.

Wegens de verschillende werktijdmodellen en loonsoorten in talrijke 
varianten moeten complexe handmatige handelingen in de toekomst
worden geautomatiseerd.

Met het oog op betrouwbare en probleemloze processen voor een 
transparant loon- en salarisafrekening kiest het Casino Baden-Baden 
voor een systeemoplossing van Interflex.

Referentie
Casino Baden-Baden



Het past gewoon! 

In 1991 wordt met de IF-5020 software een oplossing voor 
toegangscontrole en tijdregistratie geïmplementeerd. Sinds 1998 is
de software-oplossing IF-6020 in gebruik.

De hardware-terminals IF-4735, IF-810 en IF-800 zorgen voor een 
perfecte registratie van werktijden en dat bevoegde medewerkers 
toegang hebben tot de afzondelijke zones. Daarnaast kunnen de 
medewerkers met hun badges in de kantine en aan de drankautomaten 
zonder cash betalen.

De systeemoplossing van Interflex met de hard- en software 
bespaart medewerkers en beheerders veel tijd en biedt veel gemak.

Alle toegangsrechten en werktijden worden nu opgeslagen in één
centraal systeem. Aanvullende media zoals bij het programma voor 
loon- en ploegenplanning zijn niet meer nodig.

De transparantie en de actualiteit van de gegevens werd dus uidelijk 
verbeterd en de papieren rompslomp kon uit de werktijdadministratie 
verdwijnen.

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

Ga voor meer informatie naar www.interflex.de.

Achter de edele en klassieke ambiance
gaan modernste processen en een veilige en 
betrouwbare infrastructuur verborgen. De 
systeemoplossing van Interflex levert hiervoor 
een belangrijke bijdrage.
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