
Branche:

Drukkerij en
uitgeverij 

Bedrijfsomvang:

130 medewerkers 

Oplossing:

Tijdregistratie, 
tijdbeheer (hardware
en software),
Employee Self-Service 

Dit zegt de klant erover:

“Onze processen zijn
veel eenvoudiger,  
betrouwbaarder en 
sneller geworden. 
Tegelijkertijd kunnen 
we de tevredenheid
van onze medewerkers 
duurzaam verbeteren.”  
Uwe Henkel, Controlling

eVAYO Mobile - die Interflex-App

Processen bieden verlichting 

Traditie ontmoet innovatie 

Het motto van Mundschenk is: “Wij zetten papier om in communicatie.”
De traditionele drukkerij en uitgeverij vertrouwt hierbij op een constant 
hoge kwaliteit en tevreden klanten. Gemotiveerde medewerkers en sinds 
vijf generaties een aangename werksfeer vormen een sleutel voor het 
succes.

Het bedrijf heeft medewerkers in dienst in de productie en de 
administratie. Men werkt met diverse werktijdmodellen. Mundschenk 
stelt zich ten doel om zowel de prestatiebeloning alsook de 
werktijdregelingen van de medewerkers zonder lacunes af te beelden. 
De belangrijkste uitdaging hierbij is om de werktijd op bepaalde 
toeslagrekeningen te boeken, zodat arbeidsovereenkomsten, cao‘s en 
nachttoeslagen nagekomen worden.

Werktijdmodellen afbeelden en medewerkers ontlasten 

Er werd een tijdregistratiesysteem gezocht, dat de tijdgegevens van 
de medewerkers registreert, automatisch boekt volgens het geldende 
werktijdmodel en verlofaanvragen zonder papieren rompslomp verwerkt. 
Naast dit obstakel was de grootste uitdaging het weergeven van 
verschillende ploegenmodellen, zodat nachttoeslagen, startgelden of 
zondagstoeslagen correct en zonder handmatige invoer kunnen worden 
toegewezen.

De werknemers moesten natuurlijk ook baat hebben van dit vernieuwings- 
proces en actief worden geïntegreerd in de organisatie van hun tijdgegevens. 
Om het goedkeuringsproces te vergemakkelijken en te versnellen werd 
een elektronische aanvraagprocedure gebruikt. Na een persoonlijk advies 
koos Mundschenk voor de nieuwste versie IF-6020 en de introductie van 
de module WebClient, die Employee Self-Service mogelijk maakt.
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Moderne workflows vervangen in de toekomst de 
aanvragen in papiervorm. 

Voor de registratie van tijdgegevens zijn moderne hardware-apparaten 
van de Interflex-designserie eVAYO geïnstalleerd. De apparaten worden 
gebruikt voor het identificeren van gangbare RFID-badges. Vervolgens 
worden de tijdgegevens automatisch naar de software gestuurd.

De gegevens worden in realtime in de IF-6020 software voor  
tijdregistratie afgebeeld en op de desbetreffende tellers geboekt. 
Afhankelijk van het opgeslagen tijdprofiel worden automatisch tarieven 
en toeslagen berekend. Deze gegevens worden naar het loon- en 
salarissysteem gestuurd en zorgen voor een prestatiegerelateerde en 
stipte beloning van de medewerkers.

Met Employee Self-Service via de IF-6020 WebClient dienen de  
medewerkers nu elektronisch hun verlofaanvragen in. Deze werkwijze 
vergemakkelijkt en versnelt het goedkeuringsproces aanzienlijk, omdat 
de aanvragen automatisch aan de leidinggevenden worden voorgelegd 
door middel van opgeslagen workflows. Het systeem is ter plekke door 
ervaren adviseurs geïmplementeerd en in gebruik genomen. Vervolgens 
zijn de beheerders en medewerkers tijdens scholingen vertrouwd 
gemaakt met de toepassing van het systeem.

Het automatisch toewijzen van tijdtoeslagen werkt nu perfect. 
Handmatig verwerken is voor Mundschenk geen optie meer. Ook 
de medewerkers zijn tevreden over de aanzienlijk verbeterde en 
vereenvoudigde aanvraagprocedures.
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Ga voor meer informatie naar www.interflex.de.

Bij Mundschenk worden waarden van generatie
aan generatie doorgegeven. Voor de directie zijn
een goede werksfeer en gemotiveerde 
medewerkers van groot belang.
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