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AANWEZIGHEIDS
REGISTRATIE

SNEL & EFFICIËNT
Eenvoudig in gebruik
Duidelijke, overzichtelijke rapporten

HALLO
CHECKIN@WORK OP DE WERF VOOR ALLE AANWEZIGEN

In de bouwsector is het verplicht om werknemers
op een bouwwerf waar werken worden uitgevoerd
voor een totaalinvestering vanaf 500.000 euro
te registreren bij de RSZ. De betrouwbare ‘all-in’
oplossing hiervoor is een Checkin@Work
prikklok van All-Connects.
Een snelle toegang tot de bouwwerf is essentieel.
De All-Connects Checkin@work toestellen zijn
betrouwbaar en beperken de wachttijd die nodig
is om de persoonsgegevens te controleren in de

Naargelang de grootte van de bouwwerf en het aantal
werknemers worden er een of meerdere Checkin@Work
prikklokken aan de toegangspoort van de werf geplaatst.
Iedereen die komt werken, identificeert zich op de prikklok
voor ze hun job aanvatten.
Het is de eigen verantwoordelijkheid van de werknemer
om dit correct elke dag te doen. Wil je zekerheid dat enkel
geauthoriseerd personeel op je bouwwerf komt? Kies dan
voor onze tourniquetoplossing, die ervoor zorgt dat je
zonder registratie op de prikklok of bij eeen foutmelding
de werf niet kan betreden.

geregistreerde databank tot het absolute minimum.

UNIVERSEEL BADGESYSTEEM

Een handige smartphone app kan gebruikt worden

All-Connects heeft ervoor gezorgd dat alle mogelijke
identificatiemogelijkheden die vandaag door werknemers
gebruikt worden, ook werken om je te identificeren op de
bouwwerf. Je kiest zelf 1 of meerdere verschillende manieren
om je medewerkers te laten inchecken: RFID badge, Dallas
key, Construbadge, bedrijfsbadge, QR code, identiteitskaart,
2 BE Lisa badge, Metalbadge, ... Zo voorkom je dat je team
nog een extra badge bij zich moet dragen.

voor een persoonlijke registratie of een aanmelding
van een groep werknemers door bijvoorbeeld
een ploegleider.
Naast de standaardfunctionaliteit heeft u
de mogelijkheid om het systeem verder te
personaliseren met verschillende opties zoals een
koppeling met tourniquet | draaipoort, meerdere
badgelezers, prestatie- en mobiliteitsberekeningen, ...

OPLOSSING
IN DE KIJKER

FLEXIBELE IDENTIFICATIE

BETROUWBAAR & VEILIG

Alle bestaande identificatiemogelijkheden
kunnen geïntegreerd worden. Je kiest zelf
via welke manier(en) je werknemers inchecken
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Correcte GPS-GPRS registratie
Beveiligde transfer na validatie naar RSZ en
instant feedback i.v.m. foutmelding | bevestiging

MOBIELE CHECKIN@WORK VOOR EIGEN WERKNEMERS
Aan de hand de ingevoerde dagprogramma’s kan een
mobiele
prikklok
feilloos
alle
kilometergegevens
interpreteren. Met een door jouw gekozen badgesysteem
registreren je medewerkers zich in deze unit en zo weet je
meteen wie op welke werf werkzaam was. Zo wordt de
berekening van de woon- en werkkilometers achteraf een
eenvoudige klus.

Welke chauffeurs en bijrijders rijden er dagelijks met een
voertuig naar een werf? Dat meet je handig met een mobiele
prikklok. Deze wordt in het voertuig of op een vaste locatie
- zoals een magazijn - aangebracht. Deze unit beschikt over
een realtime klok zodat de tijdregistraties correct zijn, zelfs
op een locatie met beperkte GPS-ontvangst.
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WERF ID

rijkregister
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contractor 015
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contractor 007
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werkgever | aannemer
Als werkgever of aannemer moet je ervoor zorgen
dat je werknemers, onderaannemers (en hun werknemers)
geregistreerd zijn. Je kan de de registratie zelf doen, of
duidelijk afspreken met de werknemer of onderaannemer dat
die zichzelf registreert.

werknemers
werknemers
Werknemers moeten zich ervan verzekeren dat
aanwezigheid op de bouwwerf correct geregistreerd is.

hun

zelfstandige onderaannemer
Zelfstandigen die als onderaannemer werken, moeten
geregistreerd zijn. De regels die gelden voor werknemers
gelden ook voor hen.

uitzendbureau als onderaannemer
Voor de melding van werken 30bis treedt het
uitzendbureau op als onderaannemer van het bedrijf
dat van de interim werknemers gebruik maakt.
De onderneming die van de interimwerknemer gebruik
maakt, moet zijn aanwezigheid aangeven. De band tussen de
werknemer zelf, het uitzendbureau en de onderneming die
van de interimwerknemer gebruikt maakt, wordt vastgesteld
op basis van de Dimonagegevens van de werknemer.

CONNECT MET ONS
LATEN WE OVER JOU PRATEN
Wil je weten hoe onze oplossingen met jouw systemen
geïntegreerd kunnen worden? Heb je al een concreet
project in gedachten waarvoor je een gedetailleerde offerte
wil ontvangen? Weet je niet waar je moet starten en heb
je nood aan een goede brainstorm? Connect dan met ons.
We luisteren graag naar jouw verhaal. Wat zijn je specifieke
noden en doelen? Waar loop je vandaag tegenaan? Waarmee
worstelen je werknemers? Contacteer ons en we maken met
plezier tijd voor een uitgebreid gesprek of een snelle offerte.
TROEF 01 | DE JUISTE SPECIALIST VOOR DE JUISTE JOB
Met +15 jaar ervaring weten we waarover we spreken.
We houden je op de hoogte van de nieuwste innovatieve
technologieën die je zullen helpen verder te groeien.
We anticiperen wat nodig is voor jouw bedrijf om
concurrentieel een sterke positie te behouden.
TROEF 02 | EEN COMPACT TEAM VAN PROFESSIONALS
We zijn met een relatief klein team met enorm veel
kennis en expertise. Dit maakt het mogelijk
om moeilijkere totaalprojecten en technisch innovatieve
oplossingen te ontwikkelen voor onze klanten. We werken
hiervoor nauw samen met onze ervaren leveranciers.

PRAAT MET ONS
03 289 55 35

1 MAIL ONS
HELP@all-connects.com

TROEF 03 | MADE IN BELGIUM
Als familiebedrijf met sterke roots in Vlaanderen kiezen we
er bewust voor om de software in België te ontwikkelen,
volledig afgestemd op de Belgische wetgeving per sector.
We geloven in een transparante samenwerking en delen
onze vakkennis ter voordele van alle partners.

INFORMEER JE VERDER
www.all-connects.com

buitenlandse aannemer | werknemer
Als buitenlandse aannemer of werknemer kan je zelf
aanwezigheidsregistraties doen door de QR-codes
van Limosa1-documenten te scannen via
de Checkin@Work prikklok.
All-Connects
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