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Tijdregistratie kan sneller,
slimmer en eenvoudiger, zodat
u zich bezig kunt houden met 
zaken die er echt toe doen! 
 
Steven Engering, 
directeur AvanTimes
 

 
Bel ons voor meer informatie of maak een afspraak op telefoonnummer
0348 437070 of stuur een mail aan info@avantimes.nl.

Astrow is een flexibel en uitgebreid tijdregistratie platform. Aan de hand van eenvoudige
boekingen genereert het automatische berekeningen om zo alle 'tijd'-gerelateerde informatie

overzichtelijk weer te geven. De dashboards zijn personaliseerbaar en door middel van één
enkele muisklik kunnen duidelijke rapporten gegenereerd worden.

Uw gebruiksgemak als leidraad
 

AvanTimes, specialist in tijdregistratie, aanwezigheidsregistratie en toegangscontrole.
Van een eenvoudig systeem voor tijdregistratie tot aan een volledig geïntegreerd uren-

registratiesysteem met koppeling naar uw salarispakket.
 

Wij zijn dé partner van AMANO tijdregistratie- en toegangscontrole software. 
Waar wij vooral goed in zijn, is de combinatie van simpel organiseren en slim uren

registeren. De efficiency verbeteren, processen vereenvoudigen en kosten besparen zijn
daarbij belangrijke tussenstappen. Met meer dan 15 jaar ervaring in implementaties van
tijdregistratie en toegangscontrole software hebben wij veel ´best practices’ ontwikkeld.

U profiteert dus meteen van onze expertise en ervaring. 
 

Astrow is een modulair opgebouwd systeem voor tijdregistratie,
aanwezigheidsregistratie, HR management, employee self service, manager self service,
Presence Indicator Panel, toegangscontrole en biedt de mogelijkheid om kostenplaatsen

te monitoren.

 

Direct inzicht in onregelmatigeheden,
zoals vergeten boekingen, te laat in of
te vroeg uit. Ook een ongeautoriseerde
afwezigheid of overwerk is direct
zichtbaar en te autoriseren in één
scherm.

Met het planningscherm heeft u in één
oogopslag een overzicht van
werkroosters en afwezigheden. U kunt
zelfs geplande, actuele en toekomstige
totalen realtime vergelijken.
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