
Oplossingen voor
industrie, transport

 en logistiek



Industrie, transport en logistiek zijn uitdagende

sectoren die de laatste decennia een flinke

transformatie hebben doorgemaakt. Industriële en

logistieke omgevingen zijn door de aanwezigheid van

veel mensen, machines en grote productvoorraden

bijvoorbeeld kapitaalintensief. Daarnaast moeten ze

ook voldoen aan steeds strengere veiligheidseisen en

standaarden op het gebied van productkwaliteit. 

Daarnaast zorgt de moderne 24 uurseconomie voor een

andere situatie op de fabrieksvloer en de weg. Het is

tegenwoordig eerder regel dan uitzondering dat u een

bestelling een dag later al in huis heeft als u die de dag

ervoor voor 23.00 uur plaatst. We zien ook dat er in de

industrie- en transportsector steeds meer parttimers en

uitzendkrachten werken. Daarnaast is er sprake van een

toenemende beweging richting ‘Industry 4.0’ en de

slimme fabriek. Dit houdt in dat ook de industrie, het

transport en de logistiek steeds meer vertrouwen op

digitale technologie en automatisering om hun

bedrijfsprocessen zo goed en efficiënt mogelijk in te

richten. 

In een steeds digitalere omgeving met sterk wisselende

diensten en werkploegen zijn goede en

gebruiksvriendelijke registratie- en controletools

absolute must-haves. EasySecure heeft die in huis en

biedt industrieën en transportbedrijven een

geïntegreerd pakket dat levert wat ze nodig hebben op

het gebied van toegangscontrole, tijdsregistratie,

projectregistratie, aanwezigheidsregistratie en

bezoekersregistratie. In deze brochure leest u meer

over onze oplossingen voor de branches industrie,

transport en logistiek.
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Toegangscontrole

Zeker in een omgeving met wisselende diensten en

medewerkers is het belangrijk om de vinger aan de pols te

houden en te allen tijde precies te weten wie toegang heeft

tot een gebouw en bepaalde ruimtes. Met de cloudsoftware

van EasySecure ziet u 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.

Wilt u een nieuwe medewerker of bezoeker toegang geven

tot het pand? Of een bestaande medewerker toegang

verlenen tot een andere locatie? Met enkele muisklikken is

het geregeld. Wat betreft de samenstelling kunt u kiezen

voor diverse opties. Kaartlezers, codetableaus, draadloze

cilinders, draadloze deurbeslagen, draadloze lockers,

kentekenregistratie, vingerscans, QR-codes, kenteken of

gezichtsherkenning: u kiest de oplossing of combinatie van

toegangscontroles die het beste bij uw organisatie past.

Ook op het gebied van registratie heeft u volop keuze en

kunt u opteren voor het registreren van bezoekers en

personeel via de mobiele telefoon, kaart, tag, gezicht,

vingerafdruk, een kenteken of een code.

Onze oplossingen voor het perfectioneren van

toegangscontroles zijn gebaseerd op innovatieve

registratiemiddelen en werken volledig contactloos met

een mobiele telefoon (smartphone), vingerafdruk of

gezichtsscan.
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Tijdsregistratie

Traditionele tijdsregistratie is vaak een

tijdrovend, foutgevoelig en inefficiënt proces.

Het invullen van urenstaatjes is iets dat

eigenlijk niemand graag doet. Bij EasySecure

vinden we dan ook dat dit sneller en efficiënter

kan. Vergeet de traditionele lijstjes en

registreer met onze software via een

smartphone of met een kaart, code,

gezichtsherkenning, QR-code, keycard of

vingerafdruk direct wie zich op welke tijd heeft

aangemeld. Bij het begin en einde van de

pauze en het uitklokken voert u dezelfde

handeling uit en heeft u de gewerkte uren

direct op een rijtje. 

Uw administratieve afdeling hoeft niet meer

achter lijsten aan te gaan en geen

tijdsregistraties meer na te lopen om te

checken of iemand iets vergeten heeft.

Bovendien slinkt de kans op onduidelijkheden

en fraude tot nagenoeg nul. Op het gebied van

tijdsregistraties levert EasySecure bovendien

naadloze integraties met bekende en populaire

softwarepartijen binnen de industrie, logistiek

en het transport. EasySecure is te gebruiken in

combinatie met meer dan 80 HR-, WFM-, TMS,

plannings-, payroll- en

tijdsregistratiepakketten.  
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Aanwezigheidsregistratie

Aanwezigheidsoverzichten zijn voor veel organisaties

een wettelijke plicht. In het geval van calamiteiten is het

bijvoorbeeld wel zo handig om met één druk op de

knop te zien wie er aanwezig is in het pand. Met de

software van EasySecure is het aanwezigheidsoverzicht

direct aan te roepen via uw pc, tablet of telefoon. Naast

het simpelweg registreren van aanwezigheid kan

EasySecure de schermen ook voorzien van meer

specifieke informatie. Denk bijvoorbeeld aan een

handig overzicht van welke bhv’ers op een bepaald

moment aanwezig zijn.

Aanwezigheidsregistratie is ook een goede manier om

inzicht te krijgen in hoe ruimtes worden gebruikt.

Hoeveel mensen zijn er op enig moment in een ruimte

(geweest)? Zeker in coronatijd kunt u met een goede

aanwezigheidsregistratie garanderen dat u voldoet aan

alle regels en voorschriften. Aanwezigheidscontrole via

EasySecure is mogelijk door middel van een

smartphone, vingerafdruk, keycard, tag, code,

gezichtsherkenning, QR-code en kenteken. 
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Altijd beschikken over de actueelste informatie is enorm

belangrijk in een tijd waarin industrieën en logistieke

dienstverleners flexibeler en wendbaarder dan ooit moeten

zijn. EasySecure geeft u de mogelijkheid om ook project- en

productregistratie toe te voegen aan uw industriële of

logistieke cloudomgeving. 

Deze feature levert u een hoop concrete voordelen op.

Boek uren op projecten, subprojecten, klanten

of activiteiten.

 

Elk moment van de dag helemaal bij omdat alle

boekingen online plaatsvinden.

Verstuur alle geboekte uren eenvoudig naar uw

ERP-pakket.

Medewerkers melden zich bij een terminal met

een kaart, vingerafdruk, pincode of

gezichtsscan. Hierdoor kunnen ze alleen

boeken op actuele projecten waar ze autorisatie

voor hebben en op activiteiten die ze

beheersen. Verkeerde boekingen zijn dus

definitief verleden tijd. 

Projectregistratie
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Bezoekersregistratie

Het moment waarop bezoekers zich melden bij de

ontvangstbalie is vaak de eerste kennismaking met een

bedrijf. Veel industrieën en transportbedrijven werken

nog met een standaard papieren registratieformulier.

Dat is helaas een tamelijk omslachtige en niet heel

bezoekersvriendelijke methode. Bezoekers moeten

vaak gegevens invullen die al bekend zijn, terwijl jan en

alleman de gegevens van eerdere bezoekers kan inzien

door een blik te werpen op het papierwerk dat op de

balie ligt.

Met onze software voor het doen van de

bezoekersregistratie gaat alles een stuk efficiënter en

krijgt de bezoeker een positievere eerste indruk. U krijgt

de beschikking over een persoonlijke registratiepagina

die we helemaal kunnen opleveren in uw huisstijl en

met alle gewenste velden. U kunt bezoekers vooraf of

bij aankomst in het gebouw laten registreren, maar de

bezoeker tevens de vrijheid geven om dit zelf te doen. 
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De voordelen van
EasySecure

Een geïntegreerde oplossing. De

software en devices van EasySecure

zijn eenvoudig te integreren met ERP-

systemen en diverse pakketten voor

planning en verloning. Er is geen

dubbele invoer van gegevens.

Medewerkers krijgen automatisch

toegang tot de benodigde deuren en

de geregistreerde werktijden worden

direct doorgestuurd naar uw

planningspakket voor verdere

verwerking en verloning.

Maatwerk. U kiest zelf de (combinatie

van) oplossingen die het best zijn

afgestemd op de behoeften, eisen en

organisatievorm van uw bedrijf.

Als een medewerker uit dienst treedt,

worden zijn of haar gegevens direct

geblokkeerd in EasySecure. De

medewerker heeft dan per direct geen

toegang meer tot de systemen.

De oplossingen van EasySecure

maken gebruik van duidelijk

gedefinieerde rollen voor toegang en

beheer. Dit maakt het bijvoorbeeld

ook mogelijk om uitzendbureaus

toegang te geven tot een eigen

gedeelte van de software. 

Het gebruiken van de oplossingen van

EasySecure levert bedrijven die actief zijn

in de industrie, het transport en de

logistiek talloze voordelen op. Denk

bijvoorbeeld aan:

De software is prima geschikt voor

industrieën, transporteurs of

logistieke bedrijven die werken vanuit

meerdere locaties. Het hoofdkantoor

kan bijvoorbeeld de toegang en

aanwezigheid van mensen op alle

locaties bekijken, terwijl de

filiaalmanager alleen de eigen locatie

beheert. Met enkele klikken voegt u

een nieuwe medewerker of

leverancier toe in het systeem en kunt

u met een kaart, tag, vingerafdruk,

gezichtsprofiel, QR-code, keycard of

smartphone werktijden registreren,

mensen toegang verlenen of

bezoekers registreren.

U schept meer veiligheid en overzicht.

Fraude en gedoe met sleutels zijn

definitief verleden tijd.

Minder administratieve rompslomp.

Het aantal administratieve

handelingen neemt af, terwijl u gelijk

en in realtime informatie krijgt over de

gewerkte uren en de manieren

waarop een ruimte of gebouw wordt

gebruikt.
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Meer informatie

Wilt u meer weten over de oplossingen van EasySecure?

Bel ons dan gerust op + 31 (0)85 01500 00, stuur een e-

mail naar info@easysecure.com of plan direct een

demonstratie via onze website: www.easysecure.com .
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