
Introductie tijdregistratie software:

Aangeboden door:



Co-creatie Van Bragt Time & Immotix

• Van Bragt > 22 jaar specialist in Tijdsregistratie

• Van Bragt > 400 implementaties

• Klanten eisen steeds meer innovatie en integratie

• Immotix > 15 jaar specialist op installatie-integratie

• Immotix biedt inmiddels 14 Smart Building modules

• Co-creatie & co-ownership garandeert service, innovatie, prijs-

kwaliteit en lange termijn



Veilig én eenvoudig van registratie naar dashboard

Immotix
Cloud

https://vanbragttime.nl/producten/softwaresolutions/geautomatiseerd/


Voordelen Immotix Time

Betrouwbaar:

Alle tijdsregistraties op één plaats, desktop of 
smartphone

End-to-end oplossing:

Veilige integratie met lokale opslag per 
module

Eenvoudige implementatie:

Cloud biedt snelheid en ROI

Schaalbaarheid:

Modulair platform, schaalbaar naar eigen 
tempo en ambities

KPI’s en rapportage:

Geeft real-time inzicht en analyse

Flexibel:

Eenvoudig in configuratie en gebruik

Dynamisch. Innovatief. Cloud.
Geïntegreerde oplossing voor elke branche

WWW.VANBRAGTTIME.NL

https://vanbragttime.nl/producten/softwaresolutions/geautomatiseerd/
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3 varianten Immotix Time

Immotix Time Light:

•Software voor tijdregistratie

•Van 5 tot 100 medewerkers

•Zeer gunstige prijs/kwaliteit

•Geen software installatie

•Cloud- en webbased

• Inclusief ZKTeco registratie module én 25 

RFID proximity keys

•Eenvoudig roosters + planningen instellen

•Dashboard met direct inzicht:

Wie is aan het werkt, te laat of ziek?

•Onbeperkt aantal boekingen

•2 activiteittypes en 2 werkroosters

•Overwerk en afronding als optie

•Eenvoudige uitbreiding

Immotix Time Advanced:

•Zelfde als Time Light, plus:

•Van 25 tot 1.500 medewerkers

•11 standaard rapporten én zelf samen te 

stellen rapporten

•Onbeperkt aantal boekingen, activiteiten, 

roosters, locaties en groepen

•Afwezigheden en transport functie 

• Instelbare functietoetsen

•Naadloze integratie met alle HR/salaris-

pakketten en loonadministratie 

•Selfservice: inloggen medewerkers voor 

inzage persoonlijke rapporten

•Configuratie, oplevering en instructie op 

uw locatie

•Support, helpdesk en updates

•Optie: selfservice verlofaanvraag

•Optie: lokale installatie i.p.v. cloud

Immotix Time Advanced+:

• Immotix Toegangsmodule

• Immotix Aanwezigheid-, Bezoek-, 

BHV- en Calamiteitsmodule

• Immotix Ordermodule

• Immotix Planningsmodule

• Immotix Cameramodule

• Immotix Smart Building module

Immotix Time Light vanaf € 1.100 

en € 210 per jaar abonnement

Immotix Time Advanced vanaf € 3.180 

en € 825 per jaar abonnement en service



Productiviteit opties



Veiligheid opties

http://www.immotix.com/


Immotix Time

Dashboard Overzicht en Controle pagina (beheerder)

Planning (beheerder/afdelingsmanager)Persoonlijk maandrapport (selfservice)



Referenties



Contact Van Bragt Time

Verkoop: Johan van Bragt
Brieltjenspolder 27C
4921 PK  Made

tel: 076 5934251
mob: 06 19621595
mail: info@vanbragttime.nl
web: www.vanbragttime.nl

Contact Immotix

Verkoop: Reindert Verbrugge
Vlierweg 24
1032 LG  Amsterdam

tel: 020 463 0290
mob: 06 23736231
mail: info@immotix.com
web: www.immotix.com
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