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De maakindustrie wordt steeds gespecialiseerder en internationaler.
Dit komt onder meer vanwege de enorme concurrentie.
Maken en verkopen is een internationale aangelegenheid.
Vanwege de concurrentie moet de informatievoorziening rondom
de projecten/productie optimaal en direct zijn. U wilt/kunt niet meer
wachten en hopen dat de informatie na menig keer overtypen
(in Excel) nog steeds klopt. En dan hebben we het niet eens over
tijdverlies.

• geen inzicht over de vestigingen heen?
• niet alle informatie beschikbaar aan het einde van de dag?
• medewerkers die data overtypen van applicatie 1 naar applicatie 2?

Bportal is een standaard module van
IdentySoft
•
•
•

Papier

Papier is makkelijk, goedkoop en geduldig. Alle medewerkers vinden
het fijn om alle uren op te schrijven. Dat dit gepaard gaat met veel
fouten en een enorme slechte administratie is bij velen veel minder
bekend en wordt nog veel minder erkend.

•
•

Heeft u regelmatig te maken met:
• op verkeerde projecten geboekte uren?
• medewerkers die verkeerde activiteiten boeken?
• geboekte uren op gesloten projecten?

•

Bportal maakt het mogelijk om uren te boeken 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.
Een nabrander van extra uren kan niet meer als een project of
een maand is afgesloten.
De geboekte uren kunnen eenvoudig via een webservice naar uw
ERP-pakket verstuurd worden. De gegevens van de medewerkers
komen vanzelfsprekend uit uw HR-pakket.
De medewerker meldt zich bij de terminal, via pincode, vingerafdruk en/of gezicht. Door deze techniek kan de medewerker
alleen boeken op actuele projecten, waar hij op mag boeken en
alleen de activiteiten die hij kan uitvoeren.
Dus: nooit meer verkeerde boekingen op gesloten projecten of
boekingen op verkeerde projecten of verkeerde activiteiten.

Wie is verantwoordelijk voor het Identiteitsmanagement?
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Iedere afdeling de juiste informatie

Personeelszaken wil inzicht in de uren, zij moet immers kunnen
verlonen. Deze verlopen via een webservice naar het verwerkingspakket. Dit vereist geen extra handelingen.
De afdeling calculatie wil graag weten hoe het zit met de geplande
uren ten opzichte van de gerealiseerde uren. De gerealiseerde uren
komen in het project gedeelte van uw ERP-pakket. Dus een overzicht
is direct gerealiseerd.
De afdeling verkoop wil graag weten hoever het project is.
De gerealiseerde uren vormen vaak een indicatie.
Door de hybride cloud infrastructuur heeft u direct inzicht over alle
locaties. Ook als er op meerdere locaties aan één project gewerkt
wordt, weet u wat de status is. Voor organisaties die een klant
wereldwijd bedienen, is het zeer handig om te weten wat de totale
last is voor die klant.
Het hoofdkantoor heeft dezelfde basis data als de locatie managers.
Dit voorkomt een hoop (Excel) werkzaamheden en onduidelijkheid.

Overzichten, informatie en indicaties

Naast overzichten draaien op medewerkers, bepaalde activiteiten, al
dan niet gebaseerd op een periode gaat het vooral om de juiste
informatie op de juiste plek.
IdentySoft Bportal heeft enerzijds veel functionaliteit, anderzijds
ontwikkelt IdentySoft zich vaak ook tot de middleware functie. Het
doel is om Excel/papier/overtypen te verbannen en alle systemen te
voorzien van identieke basisdata.

Indicatie checks

Vanzelfsprekend wilt u alles exact weten, maar soms wilt u NU een
indicatie. Bij indicatie checks ziet u bijvoorbeeld dat binnen uw
bedrijf met 350 productiemedewerkers (wereldwijd) normaliter
12250 uur per week geboekt moet worden, of 2450 per dag. Bij de
indicatie check ziet u aan het eind van de dag of week het totaal
aantal werkelijk geboekte uren op projecten door de medewerkers
zelf.
Diverse indicatiechecks geven u (desgewenst via uw mobiel) real
time daadwerkelijk inzicht.

•
•

Voor alle organisaties waar nu nog geboekt wordt op projecten
die al gesloten zijn.
Voor productiebedrijven met meerdere locaties al dan niet over
de hele wereld.

Inrichting & montage van apparatuur,
instructie en support

Afhankelijk van koppelingen met derden neemt de basisinrichting 2
à 3 dagen in beslag. Een speciale koppeling kan een doorlooptijd
hebben van 4 à 5 weken. De software is standaard, wat we u tonen is
wat u krijgt.
Montage van de apparaten is voor een groot deel afhankelijk van uw
wensen en eisen. Dit organiseren wij of met installatiepartners of
met uw technische dienst.
Instructie geven wij op locatie en of via het web. Zeker bij grotere
organisaties hanteren wij vaak het beproefde concept van train de
trainer. Veelal is twee dagen instructie voldoende.
Support verlenen wij via onze helpdesk direct aan de eindgebruikers. Bij grotere organisaties wordt er ook vaak afgestemd met de
support van de eigen IT- of HR-afdeling. Als er meer intern wordt
opgevangen, zijn uw externe kosten uiteraard ook lager.
Vanzelfsprekend heeft elke klant altijd een vast contactpersoon.

Waar verdient u het terug?

Vrijwel al onze gebruikers zijn enthousiast, omdat ze aan de
geboden oplossing verdienen. Er is al snel sprake van een concrete
ROI.
Harde besparingen
• Er wordt niet meer overgetypt
• Veel meer controle op werkelijke geboekte uren
t.o.v. gemaakte uren
• Management kan sneller accorderen
• Er wordt minder gediscussieerd vanwege gelijke bron van data
Zachte besparing
• Veel minder fout geboekte uren
• Geen uren op gesloten projecten
• Meer controle op projecten over vestigingen heen
• Meer zicht op klantniveau bij meerdere projecten per klant

IdentySoft

Mocht u ook controle willen krijgen over uw
toegangscontrole/aanwezigheid (op basis van
vingerafdruk/kaart/pincode/gezichtsherkenning) of bezoekersregistratie en de tijdregistratie van uw kantoorpersoneel, dan is dat geen
enkel probleem. Dit doen wij voor meer dan 1000 bedrijven
wereldwijd. IdentySoft is geïntegreerd met de hardware van o.a.
Nedap, Assa Abloy, Axis en Suprema. Deze merken worden allemaal
in meer dan 100 landen verkocht en geïnstalleerd.

Voor wie is Bportal geschikt?
•

Voor alle bedrijven die project/klant uren boeken op papier, een
Excel sheet of het invoeren in het ERP-pakket als het project
afgelopen is.

CEO

Hoe verder?
Heeft u interesse na het lezen van deze
informatie? Dan is een telefoongesprek
de snelste weg. Na het gesprek maken we
een samenvatting van uw case.
Deze A4 ontvangt u via de e-mail.
Na enkele gesprekken en e-mails zijn wij
in staat om u een goede indicatie te
geven. Wij werken graag snel en efficiënt,
dat is ook wat wij verkopen!
Na een initiële ja komen wij graag langs
om u live te tonen wat we besproken
hebben.

