Immotix Time
Immotix Time is dé moderne oplossing voor tijdsregi
stratie. Met Immotix Time heeft u altijd en overal grip
op uw tijdsregistratieproces. Via Selfservice loggen
uw medewerkers gemakkelijk in om binnen een vei
lige, digitale omgeving hun planning te bekijken en

Dashboard en rapporteren
Met Immotix Time ziet u in één oogopslag de belang
rijkste managementinformatie op uw dashboard. Zo
heeft u direct inzicht in de actuele planning, wie er
aan- en afwezig is en de openstaande correcties.
Daarnaast bevat uw dashboard een optie waarmee
u snel en eenvoudig kunt zoeken naar collega’s. Ook

Smart building solutions

verlof aan te vragen. De urenregistratie gebeurt via
een personeelspasje, mobiel of middels biometrische
identificatie. Immotix Time verwerkt de gewerkte
tijden en de pauzes en houdt daarbij rekening met de
roosters en de planningen van uw medewerkers.

kunt u inzoomen op de gegevens en via rapporten
de prestaties en overige activiteiten bijhouden. Daar
naast kunt u medewerkers autoriseren, zodat zij via
een persoonlijk rapport op elk moment hun eigen uren
kunnen inzien. Met Immotix Time beschikt u over een
grote variëteit aan rapporten, waaronder boekingen
en meldingen per medewerker.

Roosters & Planning
De Immotix tijdsregistratie biedt u een gebruiks
vriendelijke manier om roosters en planningen
te maken. Het systeem stelt geen grenzen aan
het aantal roosters of planningen. Immotix Time
zorgt voor een helder inzicht in de gewerkte uren,
pauzes, verlofdagen, afwezigheid door ziekte en
gemaakte overuren. Daarnaast kunt u de aan- en
afwezigheid van collega’s met de agendafunctie
tot op de minuut bijhouden.

Immotix Time in het kort
Software voor tijdregistratie en personeels
•	

Eenvoudig om roosters en planningen op te
•	

•
•
•
•

•

planning
	
Cloud- en webbased.
	
Gebaseerd op 22 jaar ervaring.
	
Ondersteunt vele hardware-oplossingen.
	
Integratie met toegangscontrole, orderregistratie,
camera’s en vele andere smart building opties.
	
Naadloze integratie met alle HR/salaris-pakketten
en loonadministratie.
	
Dashboard met direct inzicht:
Wie is aan het werk, te laat, vrij of ziek?

•
•

stellen.
	
Detailrapportages met werkuren en saldo’s per
afdeling, per gekozen periode (dag, week, maand)
	
Medewerkers-login met persoonlijke
werkgegevens en verlofaanvraag.
	Tijdsregistratie per order, opdracht of project
voor facturering of extra inzicht in doorlooptijd en
productiviteit.
	
Correctiemogelijkheden voor vergeten boekingen,
verloren pasjes of ongeplande afwezigheden.

•
•
•

Ontwikkeld met 22 jaar ervaring
Immotix Time kwam tot stand in partnership met Van Bragt Time. Dit bedrijf
is sinds 1995 een autoriteit op het gebied van oplossingen voor tijdsregistratie
en heeft meer dan 400 implementaties op dit gebied uitgevoerd.
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Ondernemerscentrum Watergraafsmeer
Molukkenstaat 200
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+31(0)20-4630290
info@immotix.com
Immotix.com

