GONEN AUTOMATION
Eagle-Hosting: De diverse varianten
Met zijn volledige webgebaseerde Eagle productlijn, breidt Gonen Automation ook zijn
dienstverlening uit op verschillende gebieden en met verschillende varianten. Deze dienstverlening neemt niet alleen veel werk uit handen, ook wordt het financieel zeer aantrekkelijk.
U hoeft geen investeringen te doen, noch moet u hoog gekwalificeerde medewerkers in
dienst hebben. Ook de betalingsstructuur is aantrekkelijker: U betaalt een vast bedrag per
medewerker per maand en anders dan bij aanschaf, is dit bedrag meteen aftrekbaar.

Hieronder treft u de meest belangrijke varianten van onze dienstverlening op het gebied van tijdregistratie en urenverantwoording. Uiteraard bestaat de mogelijkheid om de dienstverlening aan te passen aan uw specifieke wensen.
1. Hosting van de software op onze servers en leveren van de hardware, zonder dat u de pro-

ducten aanschaft, aangevuld met volledige dienstverlening.
Dit is de meest uitgebreide variant van dienstverlening. Alle producten worden geleverd zonder dat u ze moet
aanschaffen. Alle softwareproducten zijn geïnstalleerd op de servers van Gonen Automation. De hardware wordt
aan u geleverd.
U dient zorg te dragen voor het plaatsen van de boekingsterminal(s) en voor het aansluiten van de
boekingsterminal(s) aan het LAN. De communicatie, met de aan u geleverde boekingsterminal(s), wordt daarna
door Gonen Automation in bedrijf gesteld en getest. Gonen Automation gaat vervolgens het systeem, conform
uw beschrijving, inrichten en testen met de door u te leveren informatie en set van testen.
Als u vervolgens naar tevredenheid het ingerichte systeem test, kunnen de medewerkers hun aankomst- en
vertrek transacties verrichten en desgewenst ook afwezigheidsredenen invoeren. Als u ook Eagle-Job, het urenverantwoording systeem van Gonen Automation gebruikt, dan kunnen uw medewerkers ook deze gegevens
boeken op de boekingsterminal(s).
U kunt te allen tijde inloggen op het systeem om informatie in te winnen, correcties in te voeren, rapporten uit
te draaien, gegevens over te dragen naar andere systemen, bijvoorbeeld voor salarisverwerking of naar Excel en
naar personeels- of ERP systemen.
Wanneer u vragen heeft, kunt u contact opnemen met de helpdesk van Gonen Automation.
Als er iets met een boekingsterminal gebeurt, wordt deze vervangen door een ander. De software wordt periodiek geüpdatet en geüpgraded. Gonen Automation zorgt ook voor de dagelijkse back-up van uw gegevens.
Als u na verloop van tijd de inrichting van het systeem wilt aanpassen, dan doet Gonen Automation het voor u.

2. Hosting van de software op onze servers en aanschaffen van de hardware, aangevuld met

volledige dienstverlening.
Deze variant is identiek aan de eerste variant. Echter, de hardware, boekingsterminal(s) en badges, worden door
u aangeschaft. Hierdoor wordt het verschuldigde bedrag per persoon per maand lager.
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3. Hosting van de software op onze servers en het aanschaffen van de software en de hardware,

aangevuld met volledige dienstverlening.
Ook deze variant is identiek aan de eerste variant. Het verschil met variant twee is dat in dit geval alle producten
volledig uw eigendom worden. Het verschuldigde bedrag per persoon per maand komt nog lager te liggen dan
in de tweede variant.

4. Installeren van de software op de server van de klant, zonder de producten aan te schaffen,

aangevuld met dienstverlening vanuit het kantoor van Gonen Automation.
U dient zorg te dragen voor het plaatsen van de boekingsterminal(s) en voor het aansluiten van de boekingsterminal(s)
aan het LAN. De communicatie, met de aan u geleverde boekingsterminal(s), wordt daarna door Gonen Automation in bedrijf gesteld en getest. Gonen Automation gaat vervolgens het systeem, conform uw beschrijving, inrichten en testen met de door u te leveren informatie en set van testen.

Als u vervolgens naar tevredenheid het ingerichte systeem test, kunnen de medewerkers hun aankomst- en vertrektransacties verrichten en desgewenst ook afwezigheidsredenen invoeren. Als u ook Uren-verantwoording doet,
dan kunnen uw medewerkers ook deze gegevens boeken op de boekingsterminals. U kunt ook correcties invoeren,
rapporten uitdraaien, gegevens overdragen naar andere systemen, etc.
Wanneer u vragen heeft, kunt u contact opnemen met de helpdesk van Gonen Automation.
Als er iets met een boekingsterminal gebeurt, wordt deze vervangen door een ander. De software wordt door
Gonen Automation periodiek geüpdatet en geüpgraded. Als u na verloop van tijd de inrichting van het systeem
moet aanpassen dan doet Gonen Automation het voor u.
5. Installeren van de software op de server van de klant, inclusief het aanschaffen van de hard-

ware, aangevuld met dienstverlening vanuit het kantoor van Gonen Automation.
Deze variant is identiek aan de vierde variant. Echter, de hardware, boekingsterminal(s) en badges, worden door
u aangeschaft. Hierdoor wordt het verschuldigde bedrag per medewerker per maand lager.

6. Installeren van de software op de server van de klant, inclusief het aanschaffen van alle pro-

ducten, met dienstverlening vanuit het kantoor van Gonen Automation.
Ook deze variant is identiek aan de vierde variant. Het verschil met variant 5 is dat, in dit geval, alle producten
volledig door u worden aangeschaft. Het verschuldigde bedrag per medewerker per maand komt nog lager te
liggen dan in de vijfde variant.

7. U bent al een klant van Gonen Automation en u wilt een deel van uw systeem upgraden en

eventueel de dienstverlening door Gonen Automation laten verrichten.
Ook dat is uiteraard mogelijk. Neem contact met ons op voor de meest aantrekkelijke aanbieding.

»»Opmerkingen:

Het dienstverlening concept van Gonen Automation kunt u afsluiten voor de door u gewenste periode. Hoe langer
de periode, des te goedkoper het tarief. Ook wanneer u een servicecontract voor een lange periode heeft afgesloten,
kunt u deze eenzijdig op ieder moment beëindigen, zonder enige boete verschuldigd te zijn. Er vindt alleen een herberekening plaats gebaseerd op de prijs per maand per persoon van de daadwerkelijke lengte van de periode van de
afgenomen service.
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