Heras Smart Access
Vooraanmelding, toegangscontrole en aanwezigheidsregistratie in één.
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Registration

www.herasmobile.com

Vooraanmelding

Melden op de bouwplaats

Onderaannemers melden arbeidskrachten,
voordat ze naar project komen, online aan. Door
hierin vooraf de benodigde informatie te laten
registreren voldoet u simpel aan de wetgeving
en het bespaart u en uw onderaannemer
kostbare tijd op de bouwplaats. Uiteraard
optioneel, aanmelden kan ook ter plaatse.

Persoon meldt zich op de bouwplaats, en
zijn of haar gegevens worden gecontroleerd.
Vervolgens krijgt de persoon met een
persoonlijke toegangspas of vingertemplate
(versleutelde cijfercode) toegang tot de
bouwplaats.

Toegang en / of aanwezigheids
registratie
Persoon heeft geregistreerde toegang.
Realtime aanwezigheidsoverzicht en
mandagenregisters worden automatisch
opgebouwd. De tourniquet is in deze optioneel.
Er kan ook gewerkt worden met een (mobiel)
aan- en afmeldpunt.

Voordelen
?

Waterdichte veiligheid. Geen onbevoegden op de bouwplaats. Heras Mobile denkt in totale veiligheid.

24/7 hulp en advies op afstand. Totale ontzorging is de
bewezen belofte van een stabiele marktleider.

Het meest gebruiksvriendelijk. Effectieve eenvoud. Eén oplossing voor fingerprint (versleutelde cijfercode) en toegangspassen.

Plug & Play. Geen netwerkkabels. 230V volstaat. Directe
installatie op locatie door Heras Mobile.

Registratie. Wie was, waar, wanneer en hoe lang? Inclusief
volledig geautomatiseerde mandagenregisters.

Naadloze integratie. Ideale samenwerkingen met andere systemen
zoals Keesing Authentiscan, CertWell, Projectbox & De Bouwpas.

Enterprise module. Alle projecten en medewerkers in één
goed afgeschermde cloud-omgeving.

Geen schijncontrole. Dit vraagt serieuze aandacht van de
uitvoerder of portier. Voor hén is Smart Access ontwikkeld.

Online vooraanmelding. Minder administratie op de bouwplaats. Online veiligheidsinstructies mogelijk.

Voldoe aan wet- en regelgeving. Heras Smart Access helpt u
daarbij.

Altijd een passende oplossing
Heras Smart Access biedt één oplossing voor beveiliging, toegangscontrole én aanwezigheidsregistratie. Eenvoudig in gebruik, veelzijdig in resultaat. Maar ieder project is anders? Wat is dan voor u de beste oplossing?
Heras Mobile Fencing adviseert u graag over een werkende oplossing die u het beste past.

Maakt het uitvoerders makkelijk.

Realtime aanwezigheidsoverzicht.

Gemakkelijk zicht en grip op keten van aanneming.

Mandagenregisters rechtstreeks uit het systeem.

