
Kom jij ons testpanel versterken?

D A S H B O A R D

Eerste versie beschikbaar nieuwe Tijd & Aanwezigheid module

We zijn enthousiast om jullie te vertellen dat

de eerste versie van de nieuwe Tijd &

Aanwezigheid module beschikbaar is. Met de

module kunnen medewerkers een dienst en

pauze loggen. Middels een NFC-tag, QR

code of locatieweergave kan de

aanwezigheid worden geregistreerd.

Daarnaast is het mogelijk om gebruik te

maken van een terminal die op basis van

gezichtsherkenning registraties maakt.

Wanneer een medewerker bij vertrek van de

locatie vergeet de tijd te registreren, kan er

ook achteraf via het Dashboard uitgeklokt

worden. In onze uitgebreide Analytics

omgeving kun je specifieke rapportages

opmaken en analyses vergelijken met het

rooster.

We hebben jou nodig! 

We zijn op zoek naar kritische enthousiastelingen die deze nieuwe module willen testen.

Benieuwd naar alle mogelijkheden en wil jij als eerste toegang krijgen? Meld je via

onderstaande knop aan om aan ons testpanel toegevoegd te worden.

Nog even alle voordelen op een rij: 

Grip en controle op de aanwezigheid van medewerkers op specifieke locaties

Verkrijg inzicht in begin, eind en pauzetijden

Minder tijd kwijt aan urenregistratie

Naadloze integratie met het roostersysteem (Navision)

Binnen één klik bij relevante informatie bij gebruik van NFC of QR

Heb je meer vragen? Neem dan contact op met support@leviy.com.

Nieuw Leviy Analytics DKS Board

We hebben een nieuw Analytics DKS Board

ontworpen, waarin resultaten van de

uitgevoerde controles terug te vinden zijn.  

De manier waarop de data wordt uiteengezet

is geoptimaliseerd:

het aantal afwijkingen per uitgevoerde

DKS is duidelijker weergegeven

sneller en overzichtelijker inzicht in

‘pijnpunten’ om in gesprek te gaan met

de betrokkenen  

We willen graag in contact komen met

kritische enthousiastelingen die op zoek zijn

naar deze stuurinformatie en de komende tijd

met ons de uitkomsten willen analyseren en

verbeteren.  

Wil je meer inzicht in de uitgevoerde DKS

controles? Meld je hier aan: 
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Ja, ik meld me aan als Tijd & Aanwezigheid tester!

Ik maak graag deel uit van het testpanel

http://www.linkedin.com/
https://www.facebook.com/LeviySoftware/
https://twitter.com/LeviySoftware
http://127.0.0.1:30030/_api/html/*%7CUPDATE_PROFILE%7C*
http://127.0.0.1:30030/_api/html/*%7CUNSUB%7C*
mailto:support@leviy.com
mailto:support@leviy.com

