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Biometrie

Biometrie staat bekend om zijn innovatieve kernmerken en herkenning van
persoonlijke eigenschappen. De biometrische kenmerken heeft iedereen altijd bij
zich. Vandaar dat veel van onze oplossingen zijn gebaseerd op biometrie. Onze
biometrische oplossingen zijn volgens de AVG wetgeving veilig en betrouwbaar.

Draadloze sloten

Het gebruik van technologie voor draadloze sloten is de afgelopen jaren sterk
toegenomen. Digitale sleutels zijn kostenefficiënt, en daarbij bieden draadloze
sloten inmiddels dezelfde mogelijkheden die voorheen alleen beschikbaar waren
via bedrade deuren, tegen veel lagere kosten. De sloten kunnen snel en efficiënt
geplaatst worden op bestaande deuren.

Meerdere locaties

Onze oplossing is naast kleinschalig gebruik, ook zeer geschikt voor organisaties
met meerdere locaties. Bijvoorbeeld ketens met meerdere filialen, waarbij het
hoofdkantoor controle heeft over de locaties en de locatiemanager alleen controle
heeft over de eigen gegevens.

Meer weten? Neem contact met ons op

TOEGANGSCONTROLE
Toegangscontrole moet makkelijk, eenvoudig en vooral
veilig zijn. In combinatie met onze software kunt u
kiezen uit vingerscans, gezichtsherkenning, kaartlezers,
codetableaus,
draadloze
cilinders
en
draadloze
deurbeslagen. Toegang is mogelijk via gezichtherkenning,
vingerscan, smartphone, kaart, tag, kenteken en/of code.
Moderne toegangscontrole is een combinatie van een
integratie met toegangscontrole, beveiligingcamera’s,
tijdregistratie, lockers en/of alarminstallaties. Ons
basispakket is flexibel en legt de basis om later uit te breiden
naar uw wensen omtrent toegangscontrole of andere
oplossingen die wij aanbieden.

Registratie en toegang met:
Mobiele kaart (NFC en BLE)
Vingerafdruk
Gezichtsscanner
Pasjes

Voordelen

Code
Kentekenregistratie
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Gemakkelijk toegang toewijzen aan
personen
Integreerbaar met eigen software
Meerdere locaties
Bezoekers vooraf aanmelden
Beheer in de cloud
Kostenbesparend

TIJDREGISTRATIE
Onze oplossingen staan garant voor een goede, nauwkeurige en makkelijke registratie. Dat is vaak
de ideale basis voor de start van een perfecte tijdregistratie. Per seconde nauwkeurig. Registratie
van personeel of bezoekers is mogelijk met de mobiele telefoon, kaart, tag, code en biometrie.
Met de juiste rechten, wordt iedereen voorzien van de juiste informatie. HR ziet bijvoorbeeld hoeveel uur een
medewerker aanwezig is geweest. Een afdelingsmanager wil juist weten hoeveel uur er op zijn afdeling gemaakt
is. Veel organisaties hebben het gemak inmiddels tot grote tevredenheid ontdekt. De oplossingen werken
kostenbesparend en verdienen zichzelf in korte tijd terug.

Mobiel als inkloksysteem

Tijdregistratie met de mobiele telefoon is de laatste jaren sterk in
opkomst. De mobiele telefoon kan gebruikt worden als toegangskaart
voor registratie. Omdat men de eigen smartphone als sleutel gebruikt
verminderd dit het risico op verlies en onderhoudskosten. Bovendien
geven gebruikers hun smartphones minder snel af. Dus ben je verzekerd
van correcte tijd- en aanwezigheidsregistratie. Vanuit uw software
omgeving kunt u gemakkelijk uw medewerkers aanmelden.

Registratie en toegang met:
Mobiele kaart (NFC en BLE)

Pasjes

Vingerafdruk

Code

Gezichtsscanner

Kentekenregistratie

Integratie

EasySecure International is specialist
in de juiste tijdregistratie. Van een
eenvoudig
Excel-document
tot
aan volledige cloud integratie voor
planning, tijd en verloning.

Voordelen
•
•
•
•
•

Beheer in de cloud
Meerdere locaties
Altijd inzicht
Vooraf aanmelden
Veiligheid

AANWEZIGHEIDSREGISTRATIE BEZOEKERSREGISTRATIE
Aanwezigheidsoverzichten zijn voor veel organisaties
een wettelijke plicht. Onze oplossing is snel en
eenvoudig te implementeren. U kunt de aanwezigheid
registreren op basis van biometrie, de mobiele
telefoon, pas of pincode. Dit kan zowel over
verschillende locaties als verschillende afdelingen heen.
Door het gebruik van onze cloud software hoeft u niet
meer op een bord te kijken maar kan een ieder dit op
zijn eigen PC, tablet of smartphone bekijken. Zowel
het management, de receptionist(e) als iemand in het
magazijn kan de aanwezigheid inzien.
Naast aanwezigheid kan EasySecure ook de schermen
voorzien van informatie zoals bijvoorbeeld welke
BHV’ers er aanwezig zijn en eventuele andere
kwalificaties meegeven en daar overzichten van maken.

Een bezoeker binnen uw organisatie kan maar één
keer een eerste indruk krijgen. Het registratieformulier
op de balie is momenteel standaard, maar niet erg
vriendelijk voor uw bezoekers. Direct bij binnenkomst
moeten ze hun gegevens noteren, terwijl die vrijwel
altijd al bekend zijn. Daarnaast kan iedereen de
(persoons)gegevens inzien van eerdere bezoekers
door een kijkje te nemen op het papierwerk op de balie.
Een bezoeker kan op verschillende manieren
worden aangemeld:
via een webpagina in uw
eigen huisstijl, vanuit uw software omgeving
of via een tablet of touchscreen bij de receptie.
Maak voor de bezoeker een pas aan via mobiel of
geef een kaart mee. Bezoekersregistratie is ook te
combineren met kentekenregistratie.

PROJECTREGISTRATIE
Met onze projectregistratie oplossing, zorgen we voor een snelle
en nauwkeurige informatievoorziening. Wij weten als geen ander
hoe belangrijk dit is voor projectgebonden bedrijven.
Onze projectregistratie maakt het mogelijk om uren te registreren
op projecten, sub projecten of klanten en projecten, en een
activiteit. De boekingen zijn online, dus alle overzichten zijn up to
date op elk moment van de dag.
De geboekte uren kunnen eenvoudig via onze software naar uw
ERP-pakket verstuurd worden. Uw medewerker meldt zich bij
een scanner en kan zich aanmelden via een mobiele telefoon,
kaart, code, vinger en/of gezicht. De medewerker kan zich alleen
registreren op actuele projecten, waar hij op mag boeken en
alleen op de toegewezen activiteiten.

Integratie

EasySecure International is specialist
in de juiste tijdregistratie. Van een
eenvoudig Excel-document tot aan
volledige cloud integratie met uw
ERP pakket.

Wilt u advies?

Ons team staat voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en persoonlijk advies te geven.

Demo inplannen? Wij maken graag een afspraak
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