Bespaar tijd met Opti-Time Plus
OPTI-TIME PLUS

Tijd registreren = tijd winnen
Uw loonadministratie in een wip regelen? Dat doet u met Opti-Time Plus: een gebruiksvriendelijk, innovatief en betaalbaar
registratiesysteem. U stuurt alle info over gepresteerde uren, ziekteverloven en afwezigheden in één klik door naar het sociaal
secretariaat van Securex. Zo spaart u een hoop werk én tijd uit.
We ontwikkelden het systeem speciaal voor kmo’s zoals de uwe – samen met softwarebedrijf Dot Sys. Uw loonadministratie wordt
snel en foutloos verwerkt. Terwijl u zich concentreert op uw corebusiness.

Automatische verwerking van looninfo
Registratie naar keuze
Terminal met badge of vingerscan? Of liever gsm, smartphone, tablet of pc? U kiest zelf hoe u de werktijden van uw medewerkers
registreert.
Ook het ophalen en verwerken van gegevens uit uw Track&Trace systeem is mogelijk.

Al uw looninfo in een klik
Opti-Time Plus verzamelt voor u de:
• tiktijden van uw medewerkers.
Raadpleeg ze meteen, dankzij de realtimeverwerking.
• basisgegevens voor uw loonadministratie.
Hou het overzicht over:
- vaste en variabele uren;
- vakantie- en ziektedagen;
- overuren en inhaalrust;
- toeslagen, premies en vergoedingen.
Uw Opti-Time Plus staat via internet in verbinding met ons sociaal
secretariaat. Breekt het einde van de maand aan? Dan gaat u even
online om uw looninfo goed te keuren. En één klik later gaan wij
ermee aan de slag. Handig, toch?

Van weinig tot héél weinig werk
TimePresence

TimePlan

Met de basismodule TimePresence beheert u moeiteloos

Nóg meer tijd besparen? Doe een beroep op uw medewerkers.

uw loonadministratie. Werkt u in uw kmo met flexibele uren,

Via de extra HR Self Service module TimePlan vullen zij zelf

ploegentijden of deeltijdse regimes? Geen probleem. U

hun vakanties en overuren in.

bepaalt de werkschema’s, TimePresence doet de rest.

Uw werknemer:

• Voeg voor iedere werknemer en/of groep een werkrooster

• v raagt gemakkelijk een afwezigheid aan;

toe. En laat teamleaders planningwissels rechtstreeks

•b
 ehoudt op elk moment het overzicht op zijn vakantie en

invoeren.

overuren;

• Zijn er op bepaalde dagen uitzonderingen? Dan brengt het

•w
 eet wanneer zijn collega’s met verlof zijn, en kan zijn

systeem die – op uw vraag – onder de aandacht.
• Laat toeslagen, premies en vergoedingen automatisch
berekenen.
• Overuren omzetten naar inhaalrust of uitbetaling? Dat
gebeurt automatisch of op uw vraag.
Met een maandelijkse druk op de knop belanden uw gegevens
bij ons. Hebt u Flex@ccount van Securex(1)? Dan worden deze
gegevens ook meteen in uw boekhouding geïntegreerd.

planning daarop afstemmen.
U:
• k eurt een afwezigheid snel goed of af;
• v ult met één klik feestdagen en collectief verlof in voor
iedereen.
Kortom: uw personeel voelt zich extra betrokken, terwijl u tijd
uitspaart. Van een win-winsituatie gesproken!

(1) Flex@ccount is een apart servicepakket en maakt geen deel uit van Opti-Time Plus.

Tijdbesparend, transparant en voordelig
Minimale administratie
Vaarwel: manueel bijhouden van gepresteerde uren en
afwezigheden. Vaarwel: doorfaxen van prestatiestaten.
Welkom: eenvoudig beheren van uw uurroosters, zélfs met
onregelmatige werkschema’s.
Opti-Time Plus garandeert u bovendien een:
• optimale bescherming tegen misbruik;
• administratie conform de recentste wetgeving;
• automatische levering aan één aanspreekpunt (Securex).
En dan is er nog de mogelijkheid om de gegevens te integreren in uw boekhouding via Flex@ccount.

Optimale transparantie
Dankzij Opti-Time Plus weet u precies welk personeelslid
waar en wanneer werkt. Zelfs voor tijdelijke werkkrachten.
Want u bent zeker van een:
• hypernauwkeurig registratiesysteem met realtime verwerking;
• onlinetoegang tot uw gegevens: altijd en overal.

Voordelige leasing
Alles is in de prijs inbegrepen: inclusief software-updates en
een back-upsysteem. U hebt geen extra soft-en hardware
nodig.

Securex ontwikkelde Opti-Time Plus samen met Dot Sys, een toonaangevend software-bedrijf met twintig
jaar ervaring in tijdregistratiesystemen. U vindt er extra modules die u het leven nóg gemakkelijker maken.
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Maak het u nog gemakkelijker

Voor wie met projecten werkt.
Gebruik een uitgebreide projectcontrole, gelinkt aan uw ERP-systeem. Ontvang een automatische
berekening van uw mobiliteitsvergoedingen via uw “track-en-trace”-systeem. En bereken de productiviteit,
rendabiliteit en eﬃciëntie in uw organisatie.

TimeCalc
Voor wie wil weten wat tijd waard is.
Ontvang onder meer gedetailleerde rapporten over absenteïsme, ziekteverlof, laatkomers, … En dat
dankzij deze gebruiksvriendelijke en krachtige rapportage- en analysetool.

TimeAccess
Voor wie graag op veilig speelt.
Vertrouw op elektronische toegangscontrole met automatische deurvergrendeling. Ontgrendel uw deuren
tijdens voorgeprogrammeerde momenten. En bepaal met toegangsrechten zelf wie wanneer binnen kan.

Vraag meer info
Genoeg van al die omslachtige administratie?
Stuur uw contactgegevens naar hris.project.consult@securex.be

www.securex.be
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