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KLANTCASE 
KATOEN NATIE
EasySecure is actief binnen verschillende branches en heeft al heel wat bedrijven geholpen met het

perfectioneren van hun registratieprocessen en toegangsbeheer. In deze klantcase belichten we de

samenwerking tussen EasySecure en Katoen Natie. Hoe vullen de twee bedrijven elkaar aan en hoe

ervaart Katoen Natie het partnerschap? 
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Het Belgische Katoen Natie is een

serviceprovider in brede zin. De oplossingen

van het bedrijf zijn vooral toegespitst op de

logistieke sector, en dan in het bijzonder op

value added services (verpakken, opslag,

verschepen van producten naar de

eindklant, het leveren van warehousing-

oplossingen en specialistische

klantenplatforms) binnen warehousing. 

Het bedrijf kent verschillende operatie-

eenheden, zoals petrochemie, industriële

producten, fijne chemische producten en

specialiteiten, projecten en engineering,

havenoperaties, consumptiegoederen,

general cargo, commodities en kunst.

Katoen Natie heeft wereldwijd circa 170

facilities en is actief in maar liefst 33 landen.

Bij Katoen Natie werken in totaal ruim 15.000

mensen.

Over Katoen Natie 
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De zoektocht naar een innovatieve

hardware-oplossing voor scanners bracht

Katoen Natie in contact met EasySecure.

Voorheen was de toegangs-, tijds- en

urenregistratie vooral nog geregeld in

semidigitale processen en oplossingen. Een

marktonderzoek wees uit dat Suprema

(hardware die vaak wordt gebruikt in

combinatie met de software van EasySecure)

de beste oplossing was voor Katoen Natie.

Contact met EasySecure leidde tot een

demo, waarna de samenwerking al snel

handen en voeten kreeg. 

De keuze voor EasySecure had vooral te

maken met de combinatie van commitment

en professionaliteit die het bedrijf

uitstraalde. EasySecure was altijd bereid om

een stap extra te zetten en constructieve

oplossingen te vinden voor initiële

aanloopproblemen. “Ze kijken ook wat

verder dan hun eigen boekje en zijn

betrouwbaar op het gebied van support en

troubleshooting.” 

Na het opstellen van een proof of concept

kwam het partnerschap tussen Katoen Natie

en EasySecure snel en organisch tot volle

wasdom. Het begon met een test in België

die zich focuste op tijdregistratie over

meerdere locaties, geïntegreerd met

planning en verloning. In eerste instantie zijn

de oplossingen van Easy Secure in België

gekoppeld met ProTime.

Inmiddels heeft de samenwerking een

bredere basis gekregen en is Katoen Natie

op vier continenten en acht landen (België,

Nederland, Frankrijk, Spanje, Polen, Zuid-

Afrika, Thailand en de Verenigde Staten) live

met de oplossingen van EasySecure.

Organische samenwerking
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De exacte oplossingen en integraties die

EasySecure en Katoen Natie aanbieden zijn

locatiespecifiek en rolgebaseerd. In de

Verenigde Staten zijn bijvoorbeeld ook

temperatuurscanners geïntegreerd in de

oplossing. De tak Consumer Goods

Industries (CGI) van Katoen Natie heeft heel

veel werknemers en seizoensarbeiders en

daarom ook behoefte aan een

specialistische oplossing. Als het bedrijf een

nieuwe werknemer aanstelt vanuit een

recruitmentbureau, registreert CGI die

nieuwe werknemers via innovatieve

registratiemiddelen als een smartphone,

vingerafdruk, tag, code of

gezichtsherkenning.

Daarnaast is alle software locatiegebaseerd.

Het hoofdkantoor van een bedrijf ziet alle

locaties, terwijl vestigingen in bijvoorbeeld

België of Thailand alleen toegang hebben

tot de eigen locaties. Ook uitzendbureaus

hebben een eigen eiland waar ze hun

gegevens kunnen invoeren en klaarmaken. 

Bovendien zorgt de samenwerking tussen

Katoen Natie en EasySecure ervoor dat snel

en flexibel integreren per locatie geen enkel

probleem is. Medewerkersgegevens staan

automatisch in het systeem en kloktijden

gaan via EasySecure snel door naar de

planning en verloning. Binnen Katoen Natie

is de software van EasySecure onder meer

geïntegreerd met ProTime (België), Ortec

(Katoen Natie Consumer), MAS (Thailand) en

TimeStar (Verenigde Staten). De inmiddels

geboekte resultaten beloven veel voor de

toekomst en vormen een stevige basis voor

een langdurige samenwerking tussen

EasySecure en Katoen Natie.   
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Locatiespecifiek en
rolgebaseerd
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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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