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Introductie

Eagle-Job, de urenverantwoording module van de Eagle productlijn, is een zeer uitgebreide
applicatie voor de verwerking van activiteiten van zowel personen als machines. Eagle-Job
kan gebruikt worden bij iedere organisatie ongeacht het type bedrijf. Het systeem berekent niet
alleen de uren en het materiaal, maar ook de kosten tot op de cent nauwkeurig. De resultaten
zijn meteen beschikbaar en kunnen worden overgedragen naar een financieel of ERP-systeem.

Bij Eagle-Job is veel aandacht besteed aan het
gemakkelijk invoeren van gegevens. Men heeft de
keuze om totaaltijden of van-tot tijden in te voeren.
Eagle-Job weet de bruto tijden om te zetten in
netto tijden (aftrek van pauze(s) bijvoorbeeld). De
gegevens kunnen op verschillende manieren gerapporteerd worden. Bijvoorbeeld: per medewerker,
per order, per activiteit of per kostenplaats. Niet
alleen de gewerkte uren, maar ook de verschillende
kosten die verbonden zijn met de gewerkte uren.

De inrichting van Eagle-Job is logisch en recht toe
recht aan. Eagle-Job is volledig geïntegreerd met
de andere modules van de Eagle productlijn en,
net als alle andere modules, webgebaseerd. De
andere modules van de Eagle productlijn zijn:

»»Eagle-Time

Tijdregistratie

»»Eagle-Access

Toegangscontrole

Ook kunnen de kosten van de gebruikte grondstoffen berekend worden om een volledig beeld te
krijgen van het productieproces.

»»Eagle-Presence

Aanwezigheidsregistratie

»»Eagle-Visitor

Bezoekersregistratie

»»Eagle-Parking
Parkeerbeheer

»»Eagle-Meeting Room
Vergaderkamerbeheer

Aanvullend op de bovengenoemde producten is er
de Data Collector Module (DCM). Deze brengt de
verbinding met de boekingsterminals tot stand en
onderhoudt de communicatie tussen de terminals
en de computer of server.
Deze brochure belicht de belangrijkste aspecten
die Eagle-Job te bieden heeft.

W W W.GONEN.NL
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Tijden en verwerking van tijden

Urenverantwoording gaat meestal om de hoeveelheid tijd die een persoon (of machine)
heeft besteed aan een bepaalde taak en veelal gecombineerd met de geproduceerde aantallen en de gebruikte grondstoffen. Op basis hiervan kunnen kosten berekend worden.

Eagle-Job biedt meerdere mogelijkheden om tijden
in te voeren:

»»Totale tijd: Deze tijd wordt als netto tijd beschouwd en wordt als zodanig verwerkt.

»»Totale tijd met toeslag: Ook deze tijd wordt

als netto tijd beschouwd, maar hierop wordt de
van toepassing zijnde toeslag toegepast.

»»Begin- en eindtijden: Deze gegevens worden

veelal geregistreerd door boekingsterminals.
Wanneer de tijden op deze manier worden ingevoerd kan Eagle-Job aspecten, zoals afwijkende
begin- / eindtijden (ten opzichte van de roostertijden), verwerken. Ook biedt Eagle-Job de
mogelijkheid om de tijden (begin-, eind- of totale
tijden) af te ronden, automatische pauzetijd af
te trekken van de totale tijd, overuren en uren
binnen speciale tijdzones (inclusief toeslagen en
kosten) te berekenen.

Bruto en netto uren
De gerapporteerde bruto uren (het verschil tussen
begin- en eindtijden) worden omgerekend naar
netto uren.
Veelal worden de ingevoerde tijden eerst afgerond,
bijvoorbeeld op 5 minuten. Ook worden de uren
verrekend met afwijkende aankomst- en vertrektijden, bijvoorbeeld wanneer een medewerker te
vroeg begint of te laat vertrekt. Vervolgens wordt
de pauzetijd afgetrokken.
Eagle-Job bepaald altijd de netto uren alvorens de
totale uren en kosten worden berekend.

Bijzondere uren en kosten
Regelmatig worden er overuren gemaakt of wordt
er op afwijkende tijdstippen gewerkt. Deze uren
gaan meestal gepaard met een toeslagpercentage.
Het toeslagpercentage is parametrisch in te stellen.
U kunt in Eagle-Job de toeslagparameters op verschillende manieren toepassen, teneinde tot de
juiste berekening te komen.
Alle instellingen kunnen standaard gekoppeld
worden aan een groep activiteiten, maar ook aan
één activiteit per dag of per persoon.
Door deze functionaliteit kan men nauwkeurige
berekeningen uitvoeren en voorbewerkte gegevens
overdragen naar een financieel- of ERP-systeem.
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Tarieven

Praktisch iedere organisatie gebruikt meerdere tarieven om de kosten te berekenen. Denk
hierbij aan medewerkerstarieven, afdelingstarieven, tarieven die gekoppeld zijn aan een
bepaalde activiteit, tarieven voor aantallen en ga zo maar door.

In Eagle-Job kunt u al deze tarieven onderbrengen.
U kunt vervolgens beslissen hoe u deze tarieven gaat
gebruiken. U kunt de tarieven op een eenvoudige
wijze gebruiken. Bijvoorbeeld door een medewerkerstarief op alle medewerkers toe te passen. Heeft
een medewerker geen tarief toegekend gekregen,
dan kunnen de kosten normaliter niet berekend
worden. Eagle-Job biedt hier een alternatief.

Hiërarchie van tarieven

Gecombineerde tarieven

Met Eagle-Job kunt u een hiërarchie binnen de
tarieven toepassen. Deze hiërarchie is van toepassing wanneer er geen tarief is toegekend en u
een alternatief tarief wilt gebruiken. Zo kan het
afdelingstarief worden gekozen bij het ontbreken
van het medewerkerstarief. Wanneer ook het
afdelingstarief ontbreekt, dan kan het algemeen
bedrijfstarief gekozen worden of een ander tarief
dat van toepassing is op deze activiteit. Hierdoor
wordt er altijd een tarief gekozen waarmee u de
kosten kunt berekenen. Uiteraard kunt u de hiërarchie van de tarieven zelf instellen.

In sommige gevallen is het tarief afhankelijk van
de werkzaamheden die een persoon uitvoert. Als
een lasspecialist bijvoorbeeld met laswerkzaamheden bezig is, wordt er een hoog tarief voor zijn
werkzaamheden berekend. Als er op een dag geen
laswerkzaamheden zijn en deze persoon bezig is
met opruimen en schoonmaakwerkzaamheden,
dan wordt er een lager tarief gehanteerd. Binnen
Eagle-Job bestaat de mogelijkheid om de tarieven
afhankelijk van de werkzaamheden (en andere
voorwaarden) automatisch toe te passen.

W W W.GONEN.NL
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Niveaus

Bij de invoering van activiteiten gaat het niet alleen om het type werk waar een persoon
zich mee bezig houdt. Meestal wil men aanvullende informatie registreren, zoals voor welke
klant de werkzaamheden worden verricht of op welk project de uren geschreven moeten
worden en/of waar de werkzaamheden zijn verricht (kostenplaats) en bij welke machine.

In Eagle-Job kunt u tot maar liefst zes niveaus definiëren, aanvullend op de kostenplaats en de afdeling.
Bij ieder te definiëren niveau kunt u een ongelimiteerd aantal items invoeren. Ook kunt u ervoor
kiezen om calculatorische gegevens in te voeren
zoals de totaal te besteden tijd, verwachte kosten,
het aantal te produceren eenheden, etc. Als u dat
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doet, krijgt u ook de resultaten van de daadwerkelijke bestedingen, kosten en gemaakte aantallen
te zien.
Door de verschillende niveaus te gebruiken, kunt u
zeer nauwkeurige selecties maken van de door u gewenste informatie en heeft u op ieder moment een
nauwkeurig beeld omtrent de geleverde prestaties.
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Productieplanning

Binnen iedere organisatie is het van groot belang dat het personeel zo optimaal mogelijk
ingezet wordt op de te verrichten activiteiten. Eagle-Job biedt hierbij een helpende hand.

Het systeem kan de medewerkers, afhankelijk van
de vaardigheden en beschikbaarheid, inplannen
op de juiste activiteit, kostenplaats en eventueel
productielijn.

dag groter of kleiner is geworden. Dit kan ook
achteraf met terugwerkende kracht, wanneer de
berekening van de gewerkte uren zijn gebaseerd
op de planning.

De planner krijgt een overzichtelijk beeld over wie,
wanneer, op welke lijn en bij welke kostenplaats in
is gezet.

Wanneer men de productieplanning module
gebruikt, hoeft de medewerker zijn uren niet te
verantwoorden. Desgewenst kunnen de gegevens automatisch door Eagle-Job uit de planning
module worden opgehaald en verwerkt.

Uiteraard kan de planner naar eigen inzicht wijzigingen aanbrengen, indien de werklast op een

W W W.GONEN.NL
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Aanwezigheid vs. job-uren

Veel organisaties wensen inzicht te verkrijgen in het verschil tussen de uren dat een medewerker aanwezig is en de tijd die hij/zij daadwerkelijk actief is met zijn/haar werkzaamheden.

Ook maakt men verschil tussen de hoofdtaken (directe activiteiten) en bijkomstige taken (indirecte
activiteiten) zoals voorbereidend werk, opruimen
en schoonmaken.
Eagle-Job kan u deze informatie verschaffen. U
kunt deze gegevens oproepen op uw beeldscherm
of weergeven in de vorm van een rapport.
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Als gebruiker kunt u een selectie maken op basis
van de gewenste periode, personen, afdelingen,
kostenplaatsen, etc. De informatie kan desgewenst
per persoon per dag gepresenteerd worden, maar
kan ook per groep personen getotaliseerd worden
in de door u gekozen periode. Al met al volledig en
complete informatie zoals u kan verwachten van
een product als Eagle-Job.
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Clustering

Wanneer er seriematige werkzaamheden worden uitgevoerd, komt het soms voor dat een
persoon één activiteit uitvoert voor meerdere orders tegelijk. Dit omdat het meer optimaal
is om deze activiteit in één keer uit te voeren. Dit wordt ‘clusteren van orders’ genoemd.
Echter, de bestede tijd moet verdeeld worden onder de orders waarvoor de activiteit is
uitgevoerd.

Eagle-Job biedt de mogelijkheid clusters te rapporteren, waarbij één persoon meerdere orders
op een activiteit kan boeken. Dit doet hij door
de orders in te voeren en voor iedere order een
zogenaamde ‘verdeelsleutel’ toe te voegen. Deze
verdeelsleutel is meestal het aantal te produceren stuks per order, maar u kunt iedere andere
verdeelsleutel kiezen.

Op basis van de totale tijd en de verdeelsleutel, berekent Eagle-Job de tijd per order. De
verdeelsleutel is niet vereist. Wanneer een
verdeelsleutel niet wordt ingevoerd, wordt
de totale tijd evenredig verdeeld tussen de
verschillende orders. Op deze manier wordt
het invoeren van clusteractiviteiten sterk vereenvoudigd.

W W W.GONEN.NL
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Voorcalculatie vs. nacalculatie

Om uw productieproces nauwlettend in de gaten te houden, dient ook de mogelijkheid te bestaan om de nacalculatorische gegevens te vergelijken met de voorcalculatorische gegevens.
Met andere woorden, komt uw planning overeen met de praktijk?

Met Eagle-Job kunt u voor iedere order, sub-order
of activiteit de voorcalculatorische (geplande) gegevens invoeren. Denk hierbij aan de totale tijd,
aantallen van grondstoffen en kosten.
De nacalculatorische gegevens worden continu bijgewerkt, waardoor u op ieder gewenst moment
inzicht heeft in de voortgang. U weet of u op tijd
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gaat leveren, of de aantallen overeenkomen met
de prognose en of de kosten niet de pan uitrijzen.
Zoals eerder gezegd, worden deze gegevens niet
aan het einde van het traject berekend, maar
bent u continu op de hoogte van deze informatie.
Mocht iets niet naar wens lopen dan kunt u op
tijd ingrijpen.
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Grondstofberekening

Uren zijn maar één deel van de kosten in het totaalproces. In vele gevallen zijn de grondstoffen een niet te verwaarlozen onderdeel van de kosten en in sommige gevallen vormen
de grondstoffen zelfs een veel belangrijker kostenaspect dan de uren.

Eagle-Job biedt de mogelijkheid om alle gebruikte
grondstoffen bij te houden, op basis waarvan de
kosten worden gecalculeerd. Men kan vervolgens
per activiteit, kostenplaats of project aangeven

hoeveel (aantal) grondstoffen er zijn gebruikt.
Eagle-Job telt deze gegevens op bij het onderdeel
waarop de grondstoffen zijn gebruikt en berekent
op basis daarvan ook de totale kosten.

W W W.GONEN.NL
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Automatische toekenning van activiteiten

In veel organisaties is het van tevoren bekend waar men gaat werken op de volgende dag. Dat
kan omdat men een lange periode met één en dezelfde activiteit bezig is, of omdat men verder
gaat op een dag met de activiteit waarmee hij de werkdag daarvoor is gestopt. Het kan ook zijn
dat de activiteiten van tevoren worden gepland en zelfs meerdere activiteiten per dag.

Eagle-Job ondersteunt alle drie de mogelijkheden
door deze automatisch toe te kennen zonder dat
men hiervoor een boeking moet verrichten of
gegevens in het systeem moet invoeren. Hierdoor
kan de hoeveelheid van de in te voeren gegevens
drastisch beperkt worden en kan men zijn tijd
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besteden aan het werk waarmee hij belast is en
niet aan de administratieve werkzaamheden daar
omheen. Hierdoor wordt het systeem ook makkelijk geaccepteerd, zijn de gegevens een stuk
betrouwbaarder en zijn er veel minder foutieve
boekingen.
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Verwerking van gegevens ‘on the fly’

Het is van groot belang om de ingevoerde gegevens zo snel mogelijk te verwerken. EagleJob verwerkt de gegevens in realtime. Dat wil zeggen: zodra de tijden en aantallen op een
activiteit worden ingevoerd, berekent Eagle-Job de netto uren en op basis hiervan worden
ook de kosten van de uren en grondstoffen berekend.

Het kan voorkomen dat voor bepaalde gegevens
een andere verwerking moet worden toegepast,
wanneer ze voldoen aan bepaalde voorwaarden.
Denk bijvoorbeeld aan een ander tarief als er
buiten de normale uren wordt gewerkt, het toekennen van een toeslag als de werkzaamheden
op een specifieke kostenplaats worden verricht,

of een toeslag wegens een activiteit die speciale
vaardigheden eist. Deze functie biedt u de mogelijkheid om gegevens precies te verwerken zoals
door de organisatie wordt vereist of gewenst.
Indien gewenst, kunnen de resultaten ook direct
worden overgedragen naar een financieel- of
ERP-systeem.

W W W.GONEN.NL

13

Rapporten

De rapportgenerator is een integraal onderdeel van Eagle-Job dat u hoogstwaarschijnlijk
vaak zult gebruiken. De manager zal bijvoorbeeld aan het einde van de maand een overzicht van de totaal gewerkte uren per persoon willen inzien of juist een overzicht van het
totale aantal geboekte uren op een specifieke activiteit.

Door zelf de gegevens te selecteren die u in
het rapport wilt opnemen, kunt u zeer gemakkelijk een persoonlijk totaaloverzicht creëren. De
rapporten kunnen voor verschillende doeleinden
worden gebruikt en kunnen ook uitermate geschikt
zijn als aanvulling van de administratie.
Eagle-Job wordt geleverd met veel standaard rapporten. Deze rapporten bieden een overzicht
van bijvoorbeeld dagelijkse activiteiten per medewerker op welk project, activiteit en kostenplaats
ze hebben gewerkt. Naast dagelijkse activiteiten
kunnen er tevens periodieke totaaloverzichten gerapporteerd worden.
De gewenste samenstelling van een rapport kan
echter per gebruiker verschillen. Het systeem stelt
u dan ook in staat zelf rapporten te creëren. U bepaalt zelf welke gegevens wel en welke niet in het
rapport opgenomen moeten worden. Met betrekking tot de opmaak kunt u zelf keuzes maken over
onder andere het lettertype en het kleurgebruik.

14

Door een handmatig gedefinieerd rapport op te
slaan, kunt u het altijd hergebruiken.
Het zal regelmatig voorkomen dat u slechts een
kleine aanpassingen in een bestaand rapport wilt
maken. Zo kan het zijn dat u een veld wilt verwijderen of de lettergrootte wilt aanpassen. Door
de flexibele opbouw van de (standaard) rapporten
van Eagle-Job, kunt u als gebruiker ieder gewenst
rapport aanpassen en bewaren.
Verder kunt u met behulp van een planner (scheduler) en commando’s op gestelde momenten een
rapport genereren en uitprinten. Op deze manier
heeft u helemaal geen omkijken meer naar de rapporten en wordt veel tijd bespaard.
Het spreekt voor zich dat u in Eagle-Job uitgebreide
selectiemogelijkheden heeft om alleen bepaalde
medewerkers of geselecteerde dagen in uw rapport op te nemen.
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Browser

Het gebruik van de browser zal in veel gevallen dagelijks voorkomen. De browser toont
namelijk informatie uit de database, waardoor u een compleet overzicht van alle gewenste dagelijkse, periodieke en andere gegevens kunt oproepen.

De database van Eagle-Job bevat duizenden velden
met informatie. Als gebruiker bent u veelal alleen
op zoek naar specifieke gegevens. Eagle-Job biedt
u de mogelijkheid om alleen de gewenste velden te
tonen in een persoonlijke samengestelde browser.

binnen verschillende tabbladen en schermen kunt
u aan elkaar koppelen, waardoor alle gerelateerde
informatie in één keer te zien is. De volgorde van
de kolommen en of bepaalde velden handmatig
gecorrigeerd mogen worden, stelt u zelf in.

Door een overzicht van de gewenste gegevens
op te roepen, ziet u snel of er fouten of uitzonderingen in de geregistreerde gegevens voorkomen.
Bijvoorbeeld een medewerker die als ziek staat
vermeld en toch uren boekt. U kunt dan handmatig
een aanpassing maken om deze fout te corrigeren.

U kunt een ongelimiteerd aantal browsers aanmaken, afhankelijk van de gegevens die moeten
worden getoond. Er kunnen zelfs verschillende
browsers toegekend worden aan diverse gebruikers, waarbij iedere gebruiker zijn eigen rechten
heeft. Spitten door gegevens die er voor uw administratie niet toe doen, is niet meer nodig. Met een
zelf samengestelde browser, krijgt u altijd alleen de
gegevens te zien die voor u relevant zijn.

De opbouw van de browser is geheel door uzelf
in te stellen. U bepaalt zelf uit hoeveel tabbladen
en schermen de browser bestaat. De gegevens

W W W.GONEN.NL
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Automatisch inloggen met Active Directory

Het gebruik van wachtwoorden voor computersystemen bevordert de privacy en beveiliging van uw bedrijfsnetwerk. Binnen grote organisaties kan het echter ook nadelen met
zich meebrengen.
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Medewerkers moeten voor ieder systeem een
wachtwoord bedenken en onthouden. Hier zal
tevens de systeembeheerder veel werk aan hebben.

een computer, automatisch toegang krijgen tot al
zijn applicaties zonder daarvoor apart een wachtwoord in te hoeven voeren.

Active Directory maakt het gebruik van wachtwoorden in een dergelijke situatie gemakkelijker.
Indien Active Directory is ingeschakeld voor een
gebruiker zal deze gebruiker, door in te loggen op

Eagle-Job ondersteunt Active Directory en vergroot hiermee aanzienlijk de toegankelijkheid,
beveiliging en de gebruiksvriendelijkheid van het
systeem.
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Internationale eigenschappen

Er zijn veel organisaties met meerdere vestigingen en in meerdere landen. Het centrale
urenverantwoordingssysteem dat wordt gebruikt, zal dan aan een aantal internationaal georiënteerde eisen moeten voldoen.

Een systeem als Eagle-Job biedt de oplossing en
is uitstekend te gebruiken binnen organisaties met
meerdere vestigingen en met een internationaal
karakter. Er zijn diverse instellingen die het gebruik
van het systeem bij dergelijke organisaties mogelijk
maken, waaronder:

»»Het is mogelijk per gebruiker de gewenste

taal in te stellen. Het aantal in te stellen talen is
onbeperkt.

»»Iedere vestiging kent zijn eigen feestda-

gen. Voor deze dagen geldt vaak een speciale
regeling. Per vestiging kunt u deze speciale dagen
definiëren en voor iedere dag de gewenste werkregeling instellen. Op deze manier worden alle

dagen van het jaar, in alle vestigingen, op de juiste
manier verwerkt.

»»Door de geografische structuur van de

organisatie in te voeren, wordt het maken van
selecties en het toekennen van rechten eenvoudiger. Alle vestigingen zijn in te delen in
verschillende lagen binnen deze structuur. Zo
wordt het gemakkelijker om bijvoorbeeld per
land, regio of stad instellingen te wijzigen.

Deze aspecten maken het voor iedere organisatie,
ongeacht de grootte en geografische spreiding,
mogelijk met Eagle-Job als centraal geïnstalleerd
systeem te werken.

W W W.GONEN.NL
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Import en export

Geen systeem staat op zichzelf. Veel informatie moet worden overgedragen van het
ene systeem naar het andere. Dit is onvermijdelijk bij de juiste verwerking van alle
gegevens in een organisatie.

Eagle-Job is voorzien van een module die het gemakkelijk maakt om gegevens te importeren en
exporteren. Zo kunt u data van Eagle-Job naar
een ander systeem overdragen, of data van een
ander systeem in Eagle-Job invoeren.
U bent vrij te bepalen hoe de velden geïmporteerd
of geëxporteerd moeten worden. Hierbij speelt
zowel inhoudelijke informatie als de opmaak van
de velden een rol. Er kan namelijk niet alleen

18

bepaald worden welke gegevens worden overgedragen, maar ook de volgorde en de lengte van
de velden kan zelf ingesteld worden.
Het spreekt voor zich dat u een ongelimiteerd
aantal import- en exportprofielen kunt maken
ten behoeve van meerdere systemen. Data kan
dus altijd in de juiste vorm aangeleverd of geïmporteerd worden.
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Salarisoverdracht

De salarisoverdracht is een speciale variant van de exportmodule. Zoals de naam al zegt,
wordt hier data met betrekking tot het salaris geëxporteerd, voor bijvoorbeeld het salarisverwerkingsbedrijf. Een salarisoverdracht wordt meestal gebruikt bij de overdracht van
tijdregistratiecomponenten. Soms wil men ook de activiteiten overdragen, bijvoorbeeld
hoeveel uren iemand heeft gewerkt op welke afdeling.

Bij salarisoverdracht wordt een aantal vaste gegevens overgedragen die van belang zijn bij het verwerken van het loon. Denk hierbij aan overuren,
oproepuren, afwezigheden en vergoedingen.
Evenals bij de exportmodule, kunt u de salarisgegevens zo overdragen dat deze direct op de juiste

manier in het salarissysteem kunnen worden opgenomen. Hierbij gaat het zowel om de inhoud van
de velden als de opmaak ervan.
Van welk salarisverwerkingssysteem u ook gebruik
maakt, Eagle-Job draagt de gegevens over zoals de
salarisverwerkingssoftware vereist.

Excel-overdracht
Aanvullend op de import- en exportmodule en de salarisoverdracht, maakt Eagle-Job het ook
mogelijk om data te exporteren naar Excel met een speciaal hiervoor beschikbare module. Dit
maakt het verwerken van de gegevens of het gebruik van de informatie voor andere doeleinden,
voor veel gebruikers gemakkelijker en overzichtelijker.

Aan de hand van zorgvuldig gekozen parameters,
kunt u gegevens uit de database selecteren voor de
overdracht naar Microsoft Excel.
Microsoft Excel kan veel data voor u in één oogopslag verduidelijken door het gebruik van grafieken.
U kunt zelf per overdracht het type grafiek kiezen.
Met één druk op de knop wordt het Excel-bestand
gegenereerd. Uiteraard kunnen er naar behoefte
meerdere bestanden worden gegenereerd.
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Total cost of ownership

Naast eisen omtrent het gebruik, zult u bij de aanschaf van een product als Eagle-Job ook
heldere wensen hebben wat betreft de kosten. Niet alleen de aanschafprijs, maar ook de
kosten voor uitbreiding van het systeem, interfacing met andere systemen, de inrichting
van het systeem en niet te vergeten het onderhoud zijn van belang.

De bovengenoemde werkzaamheden gaan vaak
gepaard met veel maatwerk. De uitgaven hiervoor
zijn vaak onvoorzien en vallen regelmatig hoger
uit dan begroot. Dit kan in sommige gevallen zelfs
meer kosten dan de aanschaf van het systeem zelf.
Eagle-Job bevat verschillende eigenschappen die u
het dure maatwerk zullen besparen:

»»Het systeem is eenvoudig in te stellen
met behulp van parameters. Wanneer u bijzondere wensen heeft voor de gegevensverwerking,
kunt u handmatig berekeningen toepassen.

»»Er zijn verschillende modules waarmee ge-

gevens uit het systeem eenvoudig over te dragen
zijn naar andere systemen:

»»De import- / exportmodule maakt het
mogelijk personeelsgegevens uit te wisselen
met uw personeelsmanagementsysteem.

»»De browser geeft altijd de gewenste gege-

vens weer, omdat deze door uzelf in te richten is.

»»Het onderhoudscontract, inclusief helpdesk,

updates en upgrades van het systeem, wordt
voor een vast jaarlijks bedrag aangeboden.

Gonen Automation kan het systeem, op basis van
de door u aangeleverde informatie, volledig voor
u inrichten. De kosten die hieraan verbonden zijn,
worden altijd van tevoren met u doorgenomen.
Wanneer u gebruik wilt maken van hosting en
dienstverlening van Gonen Automation, worden
de totale kosten altijd in kaart gebracht.
Door vooraf goede afspraken te maken en het
systeem op de gewenste wijze in te richten, blijven
vervelende financiële verrassingen uit. Wanneer u
daarnaast de prijs-kwaliteitverhouding van Eagle-Job
in acht neemt, zal dit uw keuze voor de aanschaf
vergemakkelijken.

»»De salarisoverdrachtmodule vergemakkelijkt de overdracht van de periodieke (totale)
gegevens naar uw salarisverwerkingssysteem.

»»De Excel-interface geeft u de optie om

de data uit het systeem om te zetten naar
een Excel-bestand.

»»Rapporten zijn volledig handmatig op te
bouwen.
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Bekijk ook onze andere Eagle producten:

Eagle-Access

Eagle-Time

Toegangscontrole

Tijdregistratie

Eagle-Presence

Eagle-Meeting Room

Aanwezigheidsregistratie

Vergaderkamerbeheer

GONEN AUTOMATION
Eagle-Visitor

Eagle-Parking

Bezoekersregistratie

Parkeerbeheer

GONEN AUTOMATION | TEL. (078) 652 0720 | INFO@GONEN.NL | WWW.GONEN.NL

