
Oplossingen voor
supermarkten

en retail



Supermarkten en retailers spelen een belangrijke rol in onze

samenleving. Ze voorzien ons van ons dagelijks brood en de

producten die we nodig hebben om een aangenaam leven te

kunnen leiden. Mooie winkels zorgen bovendien voor sfeer en

gezelligheid in binnensteden en dorpskernen.

Maar het beheren van een supermarkt of retailwinkel kan wel

een complexe klus zijn, zeker als het gaat om ketens met

meerdere winkellocaties. Supermarkten en retailers hebben te

maken met verschillende, vaak wisselende bevoorradings- en

openingstijden. Vaak worden die uren ingevuld door

parttimers. Denk bijvoorbeeld aan studenten die met het

werken in een winkel een leuk centje bijverdienen. Het

resultaat: een hoge omloopsnelheid van personeel. Daarnaast

krijgt u als retailer of supermarkt natuurlijk ook geregeld

bezoek van leveranciers en bezorgers die ervoor zorgen dat

de winkelvoorraad op het gewenste peil blijft. 

Wisselende diensten, medewerkers en locaties betekenen een

uitdaging als het aankomt op tijdregistratie, toegangscontrole

en aanwezigheidsregistratie. EasySecure levert één pakket

waarmee supermarkten en retailers al deze zaken makkelijk en

veilig kunnen regelen. In deze brochure leest u er alles over. 
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Identiteitsmanagement in
supermarkten en de retail:
EasySecure maakt het makkelijk



Tijdregistratie
Het handmatig bijhouden van de gewerkte uren van

oproepkrachten of medewerkers met parttime-

dienstverbanden is in veel supermarkten en winkels een

tijdrovende, foutgevoelige en inefficiënte klus. Met de hand

ingevulde lijsten bevatten bijvoorbeeld vaak knelpunten

zoals half of onleesbaar ingevulde velden. Is de informatie

op de urenlijst niet direct duidelijk? Dan bent u weer extra

tijd kwijt met het achterhalen van de juiste gegevens, terwijl

de kans op registratiefouten toeneemt. Het splitsen van

vaste medewerkers en uitzendkrachten maakt de manuele

urenregistratie nog een stukje complexer.

Met tijdregistratie van EasySecure wordt het registreren van

gewerkte uren een stuk makkelijker, efficiënter en veiliger.

In plaats van papieren lijstjes in te vullen, registreert u door

het plaatsen van de mobiele telefoon, kaart, code of vinger

direct wie zich op welk tijdstip heeft aangemeld. Bij het

starten en eindigen van de pauze en het afmelden aan het

einde van de werkdag voeren medewerkers allemaal

dezelfde handeling uit. De administratie hoeft niet meer te

vragen waar de lijsten zijn en niet na te gaan of er iets

vergeten is. Er zijn geen onduidelijkheden meer en u

elimineert de mogelijkheid tot fraude. 

Het is bovendien ook prima mogelijk om de tijdregistratie

over verschillende afdelingen te verdelen. Iemand klokt

bijvoorbeeld in of uit op de afdeling ‘kassa’ of

‘klantenservice’. De afdelings- of filiaalmanager ziet direct of

de geregistreerde tijden wel of niet afwijken van de

planning. Bijzonder waardevolle informatie die u helpt om

de registratie van geplande en gewerkte uren in goede

banen te leiden!
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Ook de toegangscontrole en het dagelijkse sleutelbeheer zijn bij

veel supermarkten en retailers ware urenvreters. Denk aan

medewerkers en teams die ’s ochtends aanwezig zijn en hun sleutel

iedere keer moeten overdragen aan de middagploeg. Of aan het

regelmatig aanmaken van sleutels voor nieuwe medewerkers. En

wat te denken van leveranciers die bij de ingang steeds formulieren

moeten invullen als ze een vracht komen afleveren?  

Met speciale software kan de toegangscontrole en -registratie een

stuk eenvoudiger en efficiënter. Met EasySecure creëert u in een

handomdraai een volledig sleutelloze winkel. Bedien uw deuren

voortaan met een contactloze oplossing die het geven en

blokkeren (‘give and block access’) van toegang tot specifieke

ruimtes binnen uw winkel automatiseert. U hebt de keuze uit

diverse identificatiemiddelen. Een gepersonaliseerde kaart voor de

smartphone, een QR-code, het kenteken van een voertuig,

herkenning per vingerafdruk of gezichtsherkenning: het is allemaal

mogelijk.

Het gebruik van technologie voor draadloze sloten en digitale

sleutels als alternatief voor fysieke sleutels is de afgelopen jaren

wereldwijd sterk toegenomen. Dat komt niet alleen doordat fysieke

sleutels slechts een minimale beveiliging garanderen. Digitale

sleutels zijn ook een stuk kostenefficiënter. Draadloze sloten bieden

inmiddels mogelijkheden die voorheen alleen beschikbaar waren

via bedrade deuren. En dat ook nog eens tegen een beduidend

lager prijskaartje.

In het totaaloverzicht dat de software voor toegangsregistratie

levert, ziet u exact en in één oogopslag wie er toegang heeft op

bepaalde deuren. De manager kan iemand direct rechten geven of

ontnemen. Het systeem is niet alleen flexibel, maar ook zeer snel en

eenvoudig in gebruik. Een handig extraatje: het is ook mogelijk om

draadloze lockers te koppelen aan uw cloudsysteem. 

Toegangscontrole en -
registratie
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Aanwezigheidsregistratie

Het maken van een aanwezigheidsoverzicht is niet

alleen handig in de winkelpraktijk, maar vaak ook een

wettelijke plicht. Zo moet er in een winkel bijvoorbeeld

altijd minstens één persoon met een bhv- of EHBO-

diploma aanwezig zijn om medewerkers of klanten hulp

te kunnen verlenen bij een calamiteit. 

Ook op dit vlak schiet EasySecure u graag te hulp. Met

onze software maakt u snel en eenvoudig een

aanwezigheidsoverzicht dat in een handomdraai en

met één muisklik oproepbaar is. Omdat het in de cloud

staat, is het overzicht bovendien te raadplegen op elk

(desktop, laptop, tablet, smartphone) apparaat. De

oplossing gaat bovendien verder dan alleen het

registreren van aanwezigheid. We kunnen ook

inzoomen op functies, rollen en kwalificaties. Zo ziet u

bijvoorbeeld gelijk of er een bhv’er in het winkelpand

aanwezig is. 
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Door te kiezen voor EasySecure, profiteert u van

een aantal belangrijke voordelen die niet

vanzelfsprekend zijn bij elke aanbieder van

oplossingen voor tijdregistratie, toegangscontrole

en aanwezigheidsregistratie. 

Alles-in-eenoplossing
EasySecure levert een alles-in-eenpakket voor uw

toegangscontrole, tijdregistratie en

aanwezigheidsregistratie op één of meerdere

locaties. De oplossingen zijn ook los van elkaar af te

nemen. De software is schaalbaar en eenvoudig in

het gebruik. Door rollen aan te maken en in te

stellen, bepaalt u wie wat kan en mag binnen het

systeem. 

Het hoofdkantoor kan bijvoorbeeld de toegangs-

en aanwezigheidsinformatie van alle winkels

binnen een keten bekijken. Maar de filiaalmanager

kan er, indien gewenst, ook voor kiezen om alleen

de eigen locatie te beheren. U heeft te allen tijde

zicht op wie aanwezig is op verschillende locaties.

Zo hebben retailers of supermarkteigenaren altijd

de volledige controle op afstand, ongeacht het

aantal locaties.

Waarom EasySecure?
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Integratie

Bij EasySecure beseffen we dat u alleen iets hebt aan

oplossingen voor tijdregistratie, toegangscontrole en

aanwezigheidsregistratie als de software goed

samenwerkt met de rest van uw IT-landschap.

Integratie staat bij ons dan ook hoog in het vaandel. U

kiest de beste oplossingen die speciaal zijn afgestemd

op uw type organisatie. Door alle

integratiemogelijkheden leidt dit tot één goed op

elkaar afgestemde beheeromgeving.

Vanuit uw hr-pakket worden de gegevens van

medewerkers direct doorgestuurd naar onze applicatie.

Er is geen dubbele invoer. De geregistreerde werktijden

gaan vanuit de software van EasySecure gelijk door

naar uw planningspakket voor verdere verwerking en

verloning. We bieden een naadloze integratie met de

bekende en benodigde softwarepakketten die retailers

en supermarkten vaak gebruiken. We kiezen daarbij

voor een ‘best-of-breedvisie’. Op die manier zijn

retailers en supermarkten vrij in hun keuze voor de

gewenste en benodigde software en hebben ze altijd

het best passende totaalpakket tot hun beschikking.

Een vendor lock-in is dus nooit aan de orde.

EasySecure biedt integraties voor retailers en

supermarkten met meer dan 80 hr-, WFM-, payroll- en

planningspakketten. Denk onder meer aan:
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RW Retail Solutions – PMT

R&R

Pepper

Pep Balance

Dyflexis

Tamigo

BCS

Nostradamus

Papershift

Skednet

WorkforceIT

Dotweb

Afas



Gebruiksgemak

Onze focus ligt ook sterk op

gebruiksgemak. Al onze oplossingen zijn

eenvoudig te beheren vanuit één centraal

cloudplatform. Met één druk op de knop

stuurt u een medewerker of bezoeker een

mobiele kaart toe of maakt u een nieuwe

medewerker aan in het systeem. Omdat

de software van EasySecure hardware-

onafhankelijk is, hoeft u geen nieuwe

hardware aan te schaffen als u

bijvoorbeeld wisselt van hr-, payroll- of

planningspakket. De software is

bovendien plug & play (na het installeren

direct te gebruiken) uitbreidbaar. Erg

handig als u als supermarkt of retailer een

nieuwe winkel in gebruik neemt.

EasySecure geeft u controle over de hele

organisatie, van warehouse of megastore

tot kleine buurtwinkel. U kiest dus

probleemloos de juiste oplossing per type

winkel. Zijn er mensen in uw organisatie

die geregeld in verschillende winkels

binnen uw keten werken? Geen

probleem. Met EasySecure geeft u ze snel

en op afstand toegang voor een bepaalde

dag op een andere locatie. Ook deuren

kunt u met de juiste credentials op

afstand en vanaf elke locatie openen.
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Veiligheid

Onze naam verraadt het al: veiligheid is ook een

belangrijk bestanddeel van al onze oplossingen. Op het

gebied van security en privacy werken we bijvoorbeeld

samen met de beste Nederlandse hostingpartijen en

maken we gebruik van de nieuwste securitytechnieken.

Onze speciaal opgeleide medewerkers kunnen u te

allen tijde adviseren op het gebied van privacy, de AVG

en de beste veiligheidsmaatregelen. Daarnaast voert

een externe partij geregeld penetratietesten uit die

garant staan voor de continue controle op de veiligheid

en kwaliteit van de EasySecure-software.

We maken gebruik van kwalitatief hoogwaardige

hardware die hufterproof en inbraakveilig is. De

hardware voldoet aan SKG***- IP65-, IP67- en IK08-

normeringen. Koppelingen met camerasoftware,

alarminstallaties en brandmeldsystemen zorgen voor

een nog hoger veiligheidsniveau binnen uw winkel. De

toegang tot de oplossingen van EasySecure is

gebaseerd op een rollensysteem. Zo bepaalt u

eenvoudig en tot in detail wie wat mag zien en doen. 
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Meer weten?
0
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een efficiëntere, snellere en foutloze verwerking van

gewerkte uren;

het uitbannen van fraude;

geen gedoe meer met fysieke sleutels;

meer veiligheid en overzicht;

meer controle tegen lagere kosten;

beduidend minder administratieve handelingen.

U ziet: de oplossingen van EasySecure maken het

makkelijker om uren te registeren en te bepalen wie

toegang heeft tot welke winkels en deuren. U profiteert

optimaal van voordelen als:

Wilt u uitgebreid kennismaken met onze oplossingen

voor tijdregistratie, toegangscontrole en

aanwezigheidsregistratie voor retailers en supermarkten?

Neem dan gerust een kijkje op onze website of neem

contact met ons op via +31(0)85 01500 00 of

info@easysecure.nl.   
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