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Sinds 2006 helpt tamigo ondernemingen (nationaal en internationaal) met

het optimaliseren van hun prestaties, activiteiten en workflows. Branches:

hoofdzakelijk retail & horeca, maar ook hotels & leisure, automotive en

warehousing & fulfillment. tamigo maakt workforce management

makkelijk, slim & internationaal, zodat jij jouw bedrijf kan laten groeien.

 

tamigo is gespecialiseerd in het ontwikkelen en leveren van cloud software

voor workforce management. Die regelt het complete proces van planning

(roosters), urenregistratie en het aansturen van payroll systemen. tamigo

houdt zaken als verlof, verzuim, HR en en tijd-voor-tijd in één platform bij.

Vervolgens worden medewerkers ingepland op basis van KPI’s als

loonkosten, productiviteit, verwachte omzet, gebudgetteerde omzet en

ideale bezetting.

Op de dag zelf klokken medewerkers in en uit, vaak op basis van de

systemen van EasySecure. Die informatie over gewerkte uren komt

rechtstreeks binnen bij tamigo. Op basis daarvan rekent tamigo uit of

iedereen werkt op basis van zijn contracturen en of iemand wel of geen

toeslagen krijgt. Die info gaat weer naar het payroll systeem zodat de

uitbetaling op de juiste manier plaatsvindt. 
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Totaaloplossing voor 
workforce management
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tamigo en EasySecure werken vooral samen op het gebied van

kloksystemen. Sporadisch slaan de twee ook de handen ineen op het vlak

van toegangscontrole, vooral als een klant hier expliciet om vraagt. In dat

geval schuift tamigo EasySecure naar voren als een betrouwbare specialist. 

Er zijn momenteel tien tot vijftien klanten die gebruikmaken van het

gecombineerde dienstenaanbod van EasySecure en tamigo. De

belangrijkste meerwaarde voor de klant is dat hij door de krachtenbundeling

van de twee specialisten altijd profiteert van het principe ‘best of breed’:

soft- en hardware die speciaal ontworpen is voor het optimaliseren van een

aantal zeer specifieke bedrijfsactiviteiten.

Een goed voorbeeld van een succesvol gezamenlijk project is DAKA Sport &

Lifestyle. EasySecure vult hier tamigo goed op aan door middel van een

urenregistratie oplossing.  

Hoe en tamigo en EasySecure
elkaar versterken
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Bouwstenen voor een goede
samenwerking

Een goede functionaliteit. De oplossingen en

technologieën moeten werken.

Een internationale aanwezigheid, aangezien het

werkveld van tamigo zich uitstrekt tot buiten de

landsgrenzen.

Oplossingen die innovatief zijn.

Kosten die beheersbaar zijn en blijven.

Een goede koppeling van informatiebronnen. Data

moeten altijd in realtime overgaan.

Vertrouwen. Informatie moet vertrouwelijk

uitgewisseld worden.

Bij het zoeken naar en selecteren van partners, kijkt

tamigo altijd kritisch naar een aantal belangrijke

bouwstenen voor een goede samenwerking. Dit zijn:

EasySecure is een partner die voldoet aan al deze vinkjes,

waardoor beide partijen elkaar prima aanvullen en

wederzijds versterken. 
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Meer informatie
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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 .

mailto:info@easysecure.nl

