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Introductie

Eagle-Time, de tijdregistratiemodule van de Eagle productlijn, is een state-of-the-art
product dat ingezet kan worden in iedere organisatie ongeacht het aantal medewerkers,
van 10 tot 1 miljoen. Het product kan worden geïmplementeerd in kantoren, productiebedrijven, detailhandel, ziekenhuizen, overheidinstanties, gemeentes, non-profit
organisaties of ieder ander type organisaties.

Aan de functionaliteit van het product is veel aandacht besteed om kostbaar maatwerk te voorkomen.
Tegelijkertijd maakt de gebruikersvriendelijkheid
van Eagle-Time het ook voor iemand zonder uitgebreide technische kennis mogelijk het systeem snel
eigen te maken.
Eagle-Time is snel en gemakkelijk in te richten. De
module (die volledig geïntegreerd is met de andere
modules van de Eagle productlijn), biedt een standaard verwerking van de gegevens. Naast de optie
om door middel van parameters de verwerking
in te stellen, is het in verschillende fases van de
verwerking mogelijk om aanvullende berekeningen
toe te passen, wat ongekende resultaten biedt.

Alle modules van de Eagle productlijn zijn geheel
met elkaar geïntegreerd en webgebaseerd.
De andere modules van de Eagle productlijn zijn:

»»Urenverantwoording
»»Toegangscontrole
»»Aanwezigheidsregistratie
»»Bezoekersregistratie
»»Parkeerbeheer
»»Vergaderkamerbeheer
»»Personeelsmanagement (2014)

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

Binnen praktisch alle organisaties worden meerdere roosters gehanteerd. Iedere groep
medewerkers werkt dan volgens een ander rooster. Denk bijvoorbeeld aan:

»»Een rooster met vaste aankomst- en ver-

Bij alle typen roosters kunt u de verwerking bepalen van onder andere:

»»Een rooster zonder vaste aankomst- en

»»De netto uren en de overuren.

trektijden.

vertrektijden, voor de zogenaamde flexwerkers. Dit rooster kan tijdzones bevatten
waarbinnen de medewerkers moeten arriveren
of vertrekken.

»»Een ploegendienstenrooster.
»»Een cyclisch rooster bestaande uit ploegen-

diensten. De medewerkers kunnen voor een
lange periode in specifieke ploegen ingedeeld
worden, waaronder in het weekend.

»»Een dynamisch rooster voor medewerkers
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»»De aankomst- en vertrektijden indien deze
afwijken van de gestelde tijden (dus indien men
vroeger of later dan normaal vertrekt of arriveert).

»»De afronding van de aankomst- en vertrektijden (of de totale tijd).

»»De pauze.
»»De gewerkte bijzondere uren (bijvoorbeeld
nachtwerk).

die, iedere dag en iedere week, op andere tijden
werken. Denk hierbij aan de detailhandel waar
de werktijden per persoon onregelmatig kunnen
zijn. Dit rooster is makkelijk en op ieder moment
direct aan te passen.

»»De compensatie van diverse afwezigheden.

Ongeacht de indeling van de werktijden, kunt u
in Eagle-Time iedere gewenste regeling toepassen
en aanpassen.

Op de volgende pagina’s leest u meer over de
verschillende situaties waarbinnen u met EagleTime het gewenste rooster kunt instellen.

Eagle-Time heeft als groot voordeel dat u voor alle
medewerkers, hoe de werktijden ook zijn ingedeeld,
de uren op de gewenste manier kunt verwerken.
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Roosters
Vaste werktijden
Roosters met vaste begin- en eindtijden worden
binnen veel organisaties het meest gehanteerd.
Denk hierbij aan kantoren waar een groot aantal
medewerkers iedere dag een aankomsttijd van
08:30 en een vertrektijd van 17:00 heeft. Daarnaast is er bijvoorbeeld een rooster voor de
schoonmaakploeg, met een dagelijkse aankomsttijd van 06:00 en een vertrektijd van 10:00. Of juist
een rooster met dezelfde aankomst- en vertrektijd,
maar met een andere regeling omtrent de pauze.
Met Eagle-Time kunt een onbeperkt aantal roosters naast elkaar hanteren. Zo is het mogelijk voor
ieder vast rooster, per dag de gewenste verwerking
toe te passen.

Flexibele werktijden
Flexwerkers hebben in tegenstelling tot medewerkers met vaste werktijden, geen vaste aankomsten vertrektijden. Zij beschikken over de vrijheid
om deze zelf te bepalen, mits hun gewerkte uren
aan de gestelde dagelijkse, wekelijkse of periodieke
urennorm voldoen. Er kunnen ook tijdzones ingesteld worden waarbinnen de flexwerkers moeten
arriveren en vertrekken.
Zo kan het zijn dat flexwerkers een weeknorm
hebben van 40 uur. Daarbij is er voor iedere dag
van de week een tijdzone ingesteld waarbinnen
de flexwerkers moeten arriveren, bijvoorbeeld
tussen 07:00 en 09:00. Hoe de flexwerkers de
urennorm behalen, is door hen vrij in te delen,
zolang zij iedere dag maar binnen de gestelde
tijdzone arriveren.
Met behulp van deze instellingen worden er een
aantal eisen gesteld aan de werktijden van de
flexwerkers, maar beschikken zij voor een groot
deel nog over de vrijheid de uren zelf in te delen.
U kunt dus zelf bepalen hoe flexibel deze roosters
exact worden.

W W W.GONEN.NL
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Roosters
Ploegendiensten

Cyclische planning
Met de cyclische planning heeft u ook de optie
om vooraf voor een langere periode de ploegen
in te roosteren. Zo kunt u voor een periode
van een maand, een kwartaal of zelfs een jaar,
precies inplannen welke ploeg een medewerker
dient te draaien. Wanneer een cyclus afloopt,
zal deze automatisch opnieuw beginnen of kunt
u een nieuw cyclisch rooster inplannen. Hiermee
houdt u een goed overzicht van welke diensten
de medewerkers draaien en wat te allen tijde de
bezetting is.

Het werken in ploegendiensten komt over het
algemeen veel voor in productieomgevingen, hotels
en ziekenhuizen. De dag is opgesplitst in een aantal
delen (vaak twee of drie). Per dagdeel is een ploeg
medewerkers aan het werk en men lost elkaar in de
loop van de dag af. Denk bijvoorbeeld aan een ochtend-, middag- en nachtdienst: de begin- en eindtijd
van de shifts staan vast, maar de werknemers
kunnen wel iedere dag in een andere shift ingepland worden. Zo kan het zijn dat een medeweker
de ene dag een ochtenddienst draait en de andere
dag ’s nachts moet werken.

»»Een sterke eigenschap van Eagle-Time is

dat op basis van de aankomst- en vertrektijd, de
medewerker automatisch in de juiste shift wordt
ingedeeld. U hoeft dus niet iedere dag of iedere
week een nieuw rooster in te voeren. Dit neemt
u veel extra werk uit handen.

Er zijn een aantal zaken belangrijk bij het inzetten
van cyclische roosters:

»»Bij het gebruik van cyclische roosters worden

de medewerkers door het systeem niet ingedeeld in een ploeg op basis van de kloktijden,
maar worden de diensten voor de medewerkers
vooraf vastgelegd.

»»U bepaalt zelf de lengte van een cyclus. Zodra

het einde van de cyclus is bereikt, zal deze van
voren af aan beginnen, tenzij u een nieuwe
cyclus instelt.

»»Omdat er ook nachtdiensten worden

»»Omdat de roosters continu doorlopen,

Doordat de medewerkers automatisch worden
toegekend aan de juiste diensten en het systeem
rekening houdt met de dagovergang, verloopt de
verwerking van de uren van verschillende shifts
voor Eagle-Time volledig automatisch.

Door goed op de bovengenoemde punten in te
spelen, kunt u een optimaal totaalrooster samenstellen. De werkvloer zal op deze manier continu
optimaal bemand zijn.

gedraaid, houdt Eagle-Time rekening met de
dagovergang. Indien de shift begint op de ene
dag en eindigt op de volgende, kunt u instellen
aan welke dag de gemaakte uren toegekend
zullen worden.
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Voor organisaties met een volcontinu productieproces zoals elektriciteitscentrales en bepaalde
fabrieken, waarbij constante bezetting essentieel is,
is het van groot belang vooraf inzicht te hebben in
de roosterplanning.

wordt er geen rekening gehouden met ‘reguliere’
vrije dagen als weekenden en feestdagen. Vrije
dagen worden op dezelfde manier ingepland als
de werkdagen; op iedere gewenste dag van de
week (doordeweeks of in het weekend).
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Roosters
Dynamische planning

Oproepdiensten

Wanneer werktijden per dag en per week sterk
kunnen veranderen, wordt van een dynamische
planning gesproken. Een dergelijke planning wordt
onder andere in de horeca en in de detailhandel
veel ingezet, waar de werktijden afhankelijk zijn van
de (verwachte) drukte.

Wanneer een medewerker stand-by moet staan
omdat hij opgeroepen kan worden, is er sprake
van een oproepdienst. De medewerker moet
dan goed bereikbaar zijn en indien nodig snel ter
plaatse kunnen zijn. Denk aan een technische dienst
medewerker die voor een noodgeval opgeroepen
kan worden. Om te weten wie er wanneer oproepdienst heeft, dienen de diensten ingeroosterd
te worden.

De roosterplanningmodule in Eagle-Time kan uitstekend ingezet worden bij een dynamische planning.
De module biedt een aantal mogelijkheden:

»»Stel per persoon een weekrooster in.
»»Plan één of meer activiteiten in per medewerker per dag.

»»Kopieer roosters van personen of groepen

Veelal is er aan de oproepdiensten een vergoeding
gekoppeld. Wanneer een werknemer daadwerkelijk opgeroepen wordt, kan hier een additionele
vergoeding aan gekoppeld zijn.
Eagle-Time vergemakkelijkt het plannen van de oproepdiensten met alle bijbehorende vergoedingen.

om tijd te besparen bij het invoeren van een
soortgelijk rooster.

»»Roep als manager het totaal aan ingezette

netto uren per dag en per week op. Ook informatie over de kosten die hiermee gepaard gaan
kunnen worden getoond.

»»Voer op ieder gewenst moment een of
meerdere wijzigingen door.

»»Zet standaard roosters in voor medewer-

kers met vaste werktijden. Eventuele wijzigingen
kunnen makkelijk doorgevoerd worden.

Het is op deze manier eenvoudig om wijzigingen in
het rooster door te voeren en inzicht te krijgen in
de roosterplanning.

W W W.GONEN.NL
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Bijzondere werktijden

Het werken op bijzondere tijden (buiten kantooruren) wordt binnen sommige organisaties
op een andere manier vergoedt dan het werken op reguliere tijden. Denk bijvoorbeeld aan
nachtwerk of op zondag werken. Bijzondere werktijden verschillen per organisatie en soms
ook per groep medewerkers.

Bijzondere werktijden worden veelal tegen een
hoger percentage uitbetaald dan de reguliere uren.
Eagle-Time biedt de mogelijkheid om tijdzones
vast te stellen en een speciale regeling te treffen
voor deze uren.
Zo kan bijvoorbeeld de vergoeding voor de
gemaakte uren tussen 23:00 en 06:00 met 50%
worden vermeerdert of er kan op zondag tussen
08:00 en 20:00 een vergoeding van 200% gelden.

Tevens kunt u bepalen of de bijzondere regeling de
standaardregeling vervangt of aanvult, waardoor u
de regeling op de gewenste manier kunt toepassen. Eagle-Time biedt ook de optie om een aparte
regeling te treffen met betrekking tot overuren die
gemaakt worden binnen de ‘bijzondere werktijden’.
U kunt meerdere regelingen treffen per dag en er
is geen beperking op het aantal regelingen dat u
binnen Eagle-Time kunt definiëren.

De bijzondere urenregeling van Eagle-Time biedt
de mogelijkheid om voor verschillende tijdsegmenten andere toeslagen te berekenen.
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Afwezigheden en afwezigheidsbalansen

Niet alleen aanwezigheid, maar ook zeker afwezigheid speelt een belangrijke rol bij
tijdregistratie. Ziekte, vakantie, tandartsbezoek, maar ook dienstreizen of externe cursussen zijn voorbeelden van alledaagse afwezigheden.

Eagle-Time biedt de mogelijkheid om:

»»Een ongelimiteerd aantal afwezigheidsredenen in te voeren.

»»De afwezige tijd te verwerken als betaal-

de, onbetaalde of gedeeltelijk betaalde tijd. Zo
zal het volgen van een cursus bijvoorbeeld wel
worden vergoed, maar kan er ook onbetaald
verlof opgenomen worden.

»»Een urensaldo aan een afwezigheidstype te

koppelen. Zo krijgt men vaak per jaar een vast
aantal vakantiedagen. Deze dagen worden per
dag, maand of jaar opgebouwd en vervallen na
een bepaald tijdsbestek. De opbouw en de vervaldatum van het saldo kunt u zelf definiëren.
Indien er gebruik wordt gemaakt van een balans
voor wettelijke vakantiedagen en een balans
voor bovenwettelijke vakantiedagen, zal EagleTime de opgenomen dagen automatisch van de
juiste balans aftrekken.

Eagle-Time houdt de balans van ieder afwezigheidstype volledig automatisch bij. Zo heeft u
altijd een volledig overzicht van de balans met
daarin opgenomen en resterende afwezige uren
per werknemer.

W W W.GONEN.NL
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Vergoedingen

Naast betaling op basis van gemaakte uren en afwezigheden, worden bij veel organisaties
vergoedingen toegepast. Een voorbeeld van een dergelijke vergoeding is die van woonwerkverkeer of lunchkosten.

Een vergoeding kan ook juist worden ingehouden
van het salaris, bijvoorbeeld bij gebruik van interne
voorzieningen als een lunch in de kantine.

De vergoedingen kunnen verschillende eigenschappen hebben:

»»Een vergoeding met een vaste waarde:
er wordt altijd dezelfde waarde bij het salaris
opgeteld of ervan afgetrokken, zoals bijvoorbeeld bij een lunchvergoeding.

»»Een variabele vergoeding: de waarde

dient achteraf ingevoerd te worden omdat
deze per keer kan verschillen. Zo is een kilometervergoeding afhankelijk van de gemaakte
afstand.

»»Een persoonlijke vergoeding: deze waarde
varieert per persoon. Denk aan een vergoeding
voor woon-werkverkeer.

10
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Grootschalige gegevensverwerking

Het kan voorkomen dat u voor veel (of alle) medewerkers een wijziging in het systeem wilt
doorvoeren. Bijvoorbeeld als de boekingsterminal niet op tijd is aangepast van zomer- naar
wintertijd. Als u 500 medewerkers in dienst heeft en voor allemaal zowel de aankomst- als
vertrektijd aan dient te passen, heeft u veel onplezierig werk te verrichten.

Eagle-Time stelt u in staat om dit soort aanpassingen gemakkelijk door te voeren. Door het gebruik
van parameters, wordt het selecteren van de
gewenste velden zeer eenvoudig. Vervolgens is het
een kwestie van seconden om dezelfde wijzigingen
binnen deze velden door te voeren.

Het wijzigen van een groot aantal velden is voor
Eagle-Time geen tijdrovend karwei. Indien nodig,
kunt u op deze manier snel en gemakkelijk fouten
herstellen of andere wijzigingen doorvoeren.

W W W.GONEN.NL
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Rapporten

De rapportgenerator is een onderdeel van Eagle-Time 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 de totale
afwezigheid per persoon.

Door zelf de gegevens te selecteren die u in het
rapport wilt opnemen, kunt u zeer gemakkelijk
een totaaloverzicht creëren. De rapporten kunnen
voor verschillende doeleinden worden gebruikt en
kunnen ook uitermate geschikt zijn als aanvulling
van de administratie.
Eagle-Time wordt geleverd met veel standaard
rapporten. Deze rapporten bieden een overzicht
van bijvoorbeeld dagelijkse gegevens per medewerker (afwezigheden, gemaakte uren, kloktijden,
etc.). Naast dagelijkse gegevens kunnen tevens
periodieke overzichten gerapporteerd worden.
Echter zal de gewenste samenstelling van een
rapport per gebruiker verschillen en zult u wellicht
meer behoeven dan de standaard rapporten.
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
ook zelf keuzes maken over onder andere het let-
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tertype en het kleurgebruik. 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
doen. Zo kan het zijn dat u een veld wilt verwijderen of de lettergrootte wilt aanpassen. Door de
flexibele de opbouw van de (standaard) rapporten
van Eagle-Time, kunt u als gebruiker alle rapporten
aanpassen en bewaren.
Verder kunt u met behulp van een planner (schedular) 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.
Door het gebruik van standaard of zelf gecreëerde
rapporten kunt u te allen tijde een overzicht krijgen
van de door uzelf geselecteerde gegevens.
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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 overzicht van alle gewenste
dagelijkse, periodieke en andere gegevens kunt oproepen.

De database van Eagle-Time bevat duizenden velden
met informatie. Als gebruiker bent u soms alleen
op zoek naar specifieke gegevens. Eagle-Time biedt
u de mogelijkheid om alleen de gewenste velden te
tonen in een persoonlijke samengestelde browser.
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 afwezig
staat vermeld, maar gewoon aanwezig is. U kunt
dan handmatig een aanpassing maken om deze
fout te corrigeren.
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
binnen verschillende tabbladen en schermen kunt
u aan elkaar koppelen, waardoor alle gerelateerde
informatie in één keer te zien is. Ook de volgorde
van de kolommen en of bepaalde velden handmatig
gecorrigeerd mogen worden, stelt u zelf in.
U kunt een ongelimiteerd aantal browsers aanmaken, afhankelijk van de gegevens die moeten
worden getoond. Er kunnen zelfs verschillende
browsers toegekend worden aan verschillende
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.

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

Het gebruik van wachtwoorden voor computersystemen biedt privacy en beveiliging.
Binnen grote organisaties kan het echter ook nadelen met zich meebrengen.

14

Medewerkers zullen voor ieder systeem een
wachtwoord moeten bedenken en onthouden.
Hier zal tevens de systeembeheerder veel werk
aan hebben.

gebruiker, zal deze gebruiker door in te loggen
op zijn computer automatisch toegang krijgen tot
al zijn applicaties zonder 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

Eagle-Time ondersteund Active Directory en
vergroot hiermee aanzienlijk de toegankelijkheid
van het systeem.
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Internationale eigenschappen

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

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

»»Het is mogelijk per gebruiker de gewenste

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

»»Ieder land kent zijn eigen feestdagen.

Voor deze dagen geldt vaak een speciale regeling.
Per land 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 landen, 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-Time 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-Time is voorzien van een module die het
gemakkelijk maakt gegevens te importeren en
exporteren. Zo kunt u data van Eagle-Time naar
een ander systeem overdragen, of data van een
ander systeem in Eagle-Time plaatsen.
U bent vrij te bepalen hoe de velden geïmporteerd
of geëxporteerd moeten worden. Hierbij speelt
zowel inhoudelijke informatie als de opmaak van de

16

velden een rol. Er kan namelijk niet alleen 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.

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.

Van welk salarisverwerkingsysteem u ook gebruik
maakt, Eagle-Time draagt de gegevens over zoals
de salarisverwerkingsoftware vereist.

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.

Excel-overdracht
Eagle-Time maakt het mogelijk data te exporteren naar Excel. Dit maakt het verwerken
van de gegevens of het gebruik van de informatie voor andere doeleinden, voor veel
gebruikers gemakkelijker.

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.

W W W.GONEN.NL
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Het nieuwe werken

Het nieuwe werken staat voor het principe dat werknemers de vrijheid hebben om minimaal
één van de volgende aspecten zelf te bepalen: Het tijdstip waarop men begint of eindigt
met werken, de locatie waarop men werkt (thuis, onderweg, bibliotheek etc.), de lengte
van de werkdag. Veel organisaties hebben het nieuwe werken reeds geïntroduceerd in hun
cultuur. Steeds meer bedrijven raken bekend met het begrip en zien er de voordelen van in.

Ook bij het nieuwe werken kan Eagle-Time een
nuttige toevoeging zijn. Het systeem beschikt over
een aantal aspecten die belangrijk kunnen zijn bij
de handhaving van dit beleid, onder welke:

»»Automatische toekenning van de norm
uren wanneer iemand niet registreert.

»»Overal en altijd gegevens invoeren.
»»Registreer alle afwezigheden en houd de
balans (van bijvoorbeeld vakantiedagen) bij.

»»Verwerk vergoedingen op de gewenste manier,
denk aan lunchkosten en woon-werkverkeer.

»»Baken desgewenst de vrijheid tot het inplan-

nen van werktijden voor de medewerkers enigszins
af door het instellen van tijdzones en een urennorm.
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Doordat het systeem zowel via het web als via
een mobiele telefoon op ieder gewenst moment
opgeroepen kan worden, kunnen werknemers te
allen tijde toegang krijgen tot de Eagle. Zo kunnen
de medewerkers roosters of verwerkte gegevens
bekijken, maar bijvoorbeeld ook kenbaar maken
wanneer zij werken of zich ziek melden. Als u ook
de module voor aanwezigheidsregistratie gebruikt,
kunt u in één oogopslag zien waar iemand is en
daarbij zijn of haar aan- en afwezigheidsstatus.
Het systeem kan zoals u ziet veel ondersteuning
bieden bij de toepassing van het nieuwe werken.
Het kan meer inzicht verlenen in afwezigheden en
werkgevers meer controle geven over de mate
van flexibiliteit van de werktijden. Ook zonder de
registratie van kloktijden, zijn er genoeg zaken met
betrekking tot tijdregistratie die Eagle-Time voor u
uit handen kan nemen.
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Total cost of ownership

Naast eisen omtrent het gebruik, zult u bij de aanschaf van een product als Eagle-Time 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 veelal hoger uit dan
begroot. Dit kan in sommige gevallen zelfs duurder
zijn dan de aanschaf van het systeem zelf.
Eagle-Time bevat verschillende eigenschappen die
u het onnodige maatwerk zullen besparen:

»»Het systeem is eenvoudig in te stellen
met behulp 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

»»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 verboden zijn
worden altijd van te voren 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 EagleTime in acht neemt, zal dit uw keuze voor de
aanschaf vergemakkelijken.

mogelijk personeelsgegevens uit te wisselen
met uw personeelsmanagementsysteem.

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

»»De Excel-interface geeft u de optie de

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

»»Rapporten zijn volledig handmatig op te
bouwen.

»»De browser geeft altijd de gewenste gegevens weer, omdat deze door u zelf in te richten is.

W W W.GONEN.NL
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Bekijk ook onze andere Eagle producten

Eagle-Access

Eagle-Parking

Toegangscontrole

Parkeerbeheer

Eagle-Presence

Eagle-Meeting Room

Aanwezigheidsregistratie

Vergaderkamerbeheer

GONEN AUTOMATION
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Eagle-Visitor

Eagle-Job

Bezoekersregistratie

Urenverantwoording
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