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Deze nieuwe module geeft u real-time overzicht van het aantal mensen dat aanwezig is binnen
het bedrijf. Om kantoorwerk vooraf te plannen en te organiseren kunnen de plaatsen voortaan
eenvoudig gereserveerd worden. Met deze gebruiksvriendelijke module kan zelfs de toegang tot
het bedrijf worden gecontroleerd door de medewerkers vooraf en ter plaatse te informeren. Om
ervoor te zorgen dat het maximale aantal personen niet wordt overschreden, kunnen specifieke
parameters worden bepaald, rekening houdend met infectiepreventie-maatregelen (voor
bijvoorbeeld COVID-19) en het aantal beschikbare plaatsen.

 
AvanTimes
Wij zijn partner van AMANO software en specialist in tijdregistratie- en
toegangscontrole. 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.

Efficiënt monitoren van de bezettingsgraad van diverse locaties

Het bieden van een veilige, prettige en gezonde werkomgeving

Optimalisatie van kantoorruimte

Kostenbesparing op kantoorruimte

De voordelen van de Bezettingsgraad Monitor:

T R A I N I N G T R A I N I N G

Bezettingsgraad Monitor Dit centrale scherm toont alle belangrijke informatie in één oog-
opslag. Real-time overzicht van de bezettingsgraad binnen het
bedrijf. Planning van het gebruik van kantoorruimte is mogelijk via
de personeelsreserveringen. Managers kunnen een verzoek goed-
keuren of afwijzen op basis van de huidige en toekomstige
informatie. 

Medewerkers dienen een aanvraag in om hun werkplek te
reserveren voor een specifieke locatie binnen het bedrijf. Elke
aanwezigheid op kantoor (medewerkers en bezoekers) moet
worden geregistreerd, voor standaard tijd- en aanwezigheids-
berekeningen. De terminal verifieert de boeking in het systeem.

Duidelijke boodschappen naar de medewerker, zowel visueel als
auditief, begeleiden de medewerkers naar mogelijke en gepaste
acties.


