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“Moderne oplossingen voor tijdregistratie  
en toegangscontrole”.

U wilt uw bedrijf vooruit helpen
Uw doel is de toegang tot en binnen uw bedrijf 
veilig te stellen of de tijdsregistratie efficiënt te 
beheren. Om dit te bereiken, heb je een partner 
nodig die je volledig kunt vertrouwen. U bent niet 
op zoek naar een product, maar naar de juiste 
oplossing. Wat u nodig hebt, is een complete dienst 
die u ondersteunt van advies tot systeemonderhoud. 
Een van onze sterke punten is uw behoeften te 
identificeren en samen met u een oplossing op maat 
uitwerken.

U eist flexibiliteit en efficiëntie
Wilt u bestaande componenten integreren en 
moet u voldoen aan een breed scala van eisen 
voor tijdregistratie, aanwezigheidscontrole en 
toegangsbeveiliging? Als uw bestaande hardware 
voor toegangsbeheer of tijdregistratie niet hoeft 
te worden vervangen, bieden onze interfaces 
snelle en eenvoudige integratiemogelijkheden. 
Wij kunnen ook talrijke modules in uw oplossing 
integreren, zoals bezoekersbeheer of een 
veiligheidscontrolecentrum.  

U stelt hoge eisen aan een moderne oplossing   
In de trend naar digitalisering wilt u interne 
processen zo eenvoudig en gemakkelijk mogelijk 
maken. Met smartphone-oplossingen, employee 
self-service of intelligent bezoekersbeheer ontlast 
u uw medewerkers en maakt u ruimte vrij voor 
andere activiteiten.

U vertrouwt op de kwaliteit
Of u nu 50 of 100.000 werknemers hebt, wij staan 
al meer dan 40 jaar voor u klaar als toonaangevend 
bedrijf op het gebied van toegangscontrole en 
tijdregistratie, en wij kijken ernaar uit om ook in de 
toekomst uw uitdagingen aan te gaan.



Geniet van nieuwe vrijheden met tijdregistratie 
en toegangscontrole in de cloud.

Een dynamische wereld van werk en veranderende 
markten, evenals hoge eisen aan producten en 
diensten - een verscheidenheid van complexe eisen 
beïnvloedt uw bedrijf elke dag. Wat u nodig hebt, zijn 
oplossingen die uw bedrijf helpen deze uitdagingen 
aan te gaan in een wereld van constante verandering 
- wendbaar, snel en competent. 

Dit geldt ook voor uw digitale tijdregistratie- en 
toegangscontrolesystemen. In dit geval vereist een 
volledige en snelle ondersteuning van het systeem 
de betrokkenheid van verschillende afdelingen  
(IT en HR of bedrijfsbeveiliging). De middelen van 
de IT-afdeling zijn vaak echter bijzonder beperkt. 

Dus hoe haal je de druk van je diensten af? Het 
definitieve antwoord is: stap succesvol over naar de 
cloud met Interflex Managed Services en profiteer 
van de doorslaggevende voordelen van deze cloud-
oplossing.

Wij hebben Interflex Managed Services ontwikkeld 
voor alle bedrijven die flexibel willen zijn, middelen 
willen besparen, de productiviteit en toegevoegde 
waarde willen verhogen en de kosten willen verlagen. 
Met de cloud-gebaseerde oplossing ontlast u 
de verschillende afdelingen. Profiteer van de 
vele voordelen van de webapplicatie, zoals hoge 
prestaties, beschikbaarheid en gegevensbeveiliging, 
en gebruik het voor uw digitale tijdregistratie en 
toegangscontrole. 

Kortom: met de cloud-oplossing hebt u veel vrijheid, 
kunt u zich concentreren op wat belangrijk is en 
krijgt u een van uw belangrijkste hulpbronnen terug: 
uw tijd.

Interflex Managed Services:  
Uw schaalbare cloudoplossing voor bedrijfsflexibiliteit
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Maximale schaalbaarheid, beschikbaarheid  
en prestaties gebruik de voordelen, creëer  
toegevoegde waarde.

Concentreer u op de essentiële taken  

Interflex ondersteunt de cloud-gebaseerde 
oplossing. Hierdoor beschikt u over extra middelen 
en worden bijvoorbeeld uw IT- en HR-afdelingen en 
de bedrijfsbeveiliging ontlast. Kortom: wij geven uw 
werknemers de vrijheid om zich op hun kerntaken 
te concentreren en prioriteit te geven aan projecten 
met toegevoegde waarde.

Veelzijdige schaalbaarheid  

Interflex Managed Services heeft een modulaire 
structuur en zijn daardoor schaalbaar in termen 
van diensten, gebruikerspakketten en functies. 
Uw eisen worden flexibel geïmplementeerd, of het 
vandaag, morgen of in de toekomst is. 

++

Hoge beschikbaarheid van de toepassing   

Dankzij een zeer geavanceerde systeemarchitectuur 
kunt u de toepassing op elk moment gebruiken - 
waardoor Interflex managed services 24 uur per 
dag voor u beschikbaar zal zijn. Bovendien biedt het 
systeem moderne beveiligingsnormen zoals end-
to-end encryptie op basis van certificaten, zodat u 
veilig kunt communiceren. 

Krachtig en betrouwbaar systeem   

Uw applicatie en gegevens zijn op elk moment 
gemakkelijk toegankelijk via het internet. Uw 
reserveringen en verzoeken worden onmiddellijk en 
zonder vertraging verwerkt. Dit wordt gewaarborgd 
door voortdurende controle en proactieve 
optimalisatie van het systeem, zodat u over een 
betrouwbare en efficiënte toepassing beschikt. 

++

Investeringszekerheid en zorgeloze service 

Met Interflex Managed Services vormen de 
host en de apparaten een sterk team: beide zijn 
geïntegreerd in het updatecentrum en in Systeem 
Monitoring. Dit betekent dat alle in het systeem 
geïntegreerde componenten gelijktijdig en 
gemakkelijk worden bijgewerkt. Dit betekent dat 
de host en de apparaten altijd gesynchroniseerd 
en up-to-date zijn. U profiteert van een 
allesomvattende oplossing waarin alle verdere 
ontwikkelingen parallel plaatsvinden - nu en in de 
toekomst, en altijd dankzij Interflex.

Schaalbare, planbare en transparante kosten  

Wij stellen voor u het optimale pakket samen: 
afgestemd op de ontwikkeling van uw bedrijf, 
betaalt u alleen voor de medewerkers die 
actief gebruik maken van tijdregistratie en/of 
toegangscontrole, afhankelijk van de vraag. Dankzij 
de vaste licentiekosten per persoon heeft u ook 
een voorspelbaar overzicht van de kosten. Voor u 
betekent dit: “Cloud On Demand” in alle opzichten 
en totale flexibiliteit.  

+

+
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De hoogste kwaliteit van dienstverlening en 
gegensbescherming - krijg een veilige oplossing  
op maat van uw behoeften.

Vertrouw op de totaaloplossing Interflex Managed Services
in een beveiligd systeem dat te allen tijde beschikbaar is en vanaf elke locatie kan worden gebruikt:

Wilt u hier meer over weten? 

Ga naar www.interflex.nl/nl/oplossingen/cloud.html 
Of bel ons op via (NL) +31 347 325858, (BE) +32 2 583099

Veiligheid en gebruiksvriendelijkheid  

Wij voeren regelmatig updates en upgrades uit. 
Uw cloudoplossing is dus altijd up-to-date  
en beschermd. Dit betekent dat u profiteert van 
de nieuwste functies, uitgebreide beveiligings - 
maatregelen en voortdurende ontwikkeling van 
de bruikbaarheid - voor een intuïtieve toepassing 
die uw dagelijkse werk gemakkelijker maakt. 

Ondersteuning door ervaren specialisten 

Het platform wordt ondersteund door een vast 
en ervaren team, dat exclusief verantwoordelijk 
is voor de werking van het systeem. 

Gegevensbeschermingsgarantie  

Door middel van veiligheidszones op meerdere 
niveaus en een strikte scheiding van onze klanten 
garanderen wij de bescherming van uw gegevens 
in overeenstemming met de GDPR. De datacentra 
bevinden zich in Duitsland, zodat wij en de 
werkmaatschappij handelen in overeenstemming 
met de relevante rechtsgrondslag.

Betere kwaliteit van de dienstverlening  

Moderne IT-infrastructuur, uitgebreide 
servicetools en -processen: Interflex Managed 
Services is ontworpen als een complete 
wereldwijde oplossing volgens de beste praktijken 
en beproefde methoden en biedt de nieuwste 
technologieën.  

+ +

+ +
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Interflex Datensysteme GmbH biedt complete oplossingen voor 
Workforce Management met tijdbeheer en personeelsplanning, evenals 
optimaal afgestemde en innovatieve veiligheidsoplossingen met 
toegangscontrole, videobewaking, veiligheidsmanagementsystemen  
en bezoekersbeheer.

Met duizenden systeeminstallaties, die garant staan voor het beheer 
van circa 4,7 miljoen medewerkers, is Interflex één van de leidende 
aanbieders in Europa. Interflex is in 1976 opgericht en maakt sinds 2013 
deel uit van ondernemingsgroep Allegion.
 
Ga voor meer informatie naar www.interflex.nl

Over Allegion™

Allegion (NYSE: ALLE) is een globaal actieve pionier op het gebied van 
de toegangscontrole met toonaangevende merken als CISA®, Interflex®, 
LCN®, Schlage®, SimonsVoss® en Von Duprin®. Allegion biedt een 
breed spectrum aan oplossingen voor mensen en materiële waarden 
in particuliere huishoudingen, bedrijven, scholen en andere instanties. 
Focus hierbij is de beveiliging van deuren en toegangen. 
Allegion behaalde in 2020 een omzet van 2,7 miljard US-dollar en is 
vertegenwoordigd in 130 landen.  

Ga voor meer informatie naar www.allegion.com
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