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Wie is SDP?

Onderzoek & ontwikkeling
SDP is een Belgisch IT-bedrijf dat voluit investeert in eigen onderzoek en 

ontwikkeling. De onderneming heeft al meer dan 30 jaar ervaring in 

tijdregistratie, personeelsplanning, toegangscontrole en jobopvolging.

Totaaloplossingen
SDP biedt totaaloplossingen aan: software, hardware en installatie. 

Bovendien kunnen klanten rekenen op een volledige dienstverlening: 

analyse, consultancy en training. Als betrouwbare partner helpt SDP u 

met degelijk advies en kwaliteitsvolle producten, aangepast aan uw 

werkomgeving. 

Stabiliteit
Kwaliteit van oplossingen en diensten staat centraal. Dat zorgt voor 

langetermijnrelaties met klanten. Betrouwen op SDP betekent kiezen voor 

een stabiel en solide bedrijf.
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Tijdregistratie

Met deze module krijgt de werknemer van een 
werkpost thuis of op kantoor onmiddellijk een duidelijk 
zicht op:
• prestaties
• tellers en saldi
• openstaande overuren
• vakantiedagen
• persoonlijke rapporten
• planning van eigen afdeling
• enz. 

Ook het registreren, aanvragen van afwezigheden, 
planningswijzigingen en prestaties verloopt via deze 
module. Alles wordt met enkele klikken in plaats van 
allerhande aanvraagdocumenten verwerkt, zonder 
dat er overbodige administratie aan te pas komt: 
snel en correct. Diensthoofden beschikken bij het 
verwerken van de aanvragen over alle noodzakelijke 
parameters, zoals tellerstanden van de aanvrager, de 
planning en de andere afwezigheidsaanvragen van 
zijn afdeling.

Deze module is toegankelijk vanop:
• pc
• registratiezuil met touchscreen
• werkpost thuis
• tablet.

De software voorziet in een gepersonaliseerde 
opzet van werkafspraken en regels en een fl exibel 
afwezigheidsbeheer. Bovendien kan u zeer 
uitgebreide rapporten opvragen en de gewenste 
gegevens eenvoudig doorsturen naar uw sociaal 
secretariaat.

Deze tijdregistratiesoftware is geheel modulair in 
te passen in uw organisatie en op maat van zowel 
productieondernemingen als de openbare sector 
en zorgsector. SDP volgt omgevingsfactoren, zoals 
sociale wetgeving, van dichtbij op en doet tijdig de 
nodige aanpassingen aan de software. Wanneer 
uw organisatie evolueert, worden ook de rekenregels 
in het pakket aangepast. Zo kan u zelfs bij variabele 
omstandigheden uw organisatie effi ciënt blijven 
beheren.

Vaste en glijdende uurroosters
Het opvolgen van complexe planningen voor uw 
administratieve medewerkers is dé reden om met 
tijdregistratie te starten. In SDP Era bepaalt u zelf 
met welke terugkerende jaar-, maand-, week- en 
dagindelingen wordt gewerkt. De software biedt de 
unieke mogelijkheid om meer dan één contract/
opdracht per werknemer te beheren. Bij afwezigheid 
of extra prestaties van iemand met meerdere 
contracten/opdrachten staat u dus niet voor 
ingewikkelde berekeningen, maar doet de software 
deze verwerking automatisch voor u. 

Handig
De tijdregistratiesoftware van SDP bevat tal van 
mogelijkheden: opmaken van een dagindeling en 
planning, registreren van aanwezigheden, opvolging 
van afwezigheden, afsluiten en exporteren van 
gegevens, afdrukken van rapporten, enz.
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SDP Era is een effi ciënt, krachtig en intuïtief 
softwarepakket dat uit vijf verschillende modules 
bestaat: tijdregistratie, selfservicemodule, planning, 
toegangscontrole en jobopvolging. De modules zijn 
afzonderlijk verkrijgbaar maar ook geïntegreerd met 
elkaar. De software is volledig toegankelijk via internet, 
maar kan ook worden aangeboden in hosting.

Rapportering
Dankzij de zeer uitgebreide geïntegreerde 
rapporteringsmodule krijgt u gedetailleerde 
statistieken met een overzichtelijk beeld van stiptheid, 
ziekteverzuim, afwezigheden, enz.  Berekenen van 
formules (zoals de Bradford Factor) wordt daarbij 
voor u gedaan. De ingebouwde rapporteringstool 
biedt u de nodige ondersteuning om een performant 
personeelsbeleid te voeren aan de hand van 
gepersonaliseerde gegevens en statistieken. 
Alle verwerkte gegevens worden feilloos doorgestuurd 
naar uw sociaal secretariaat.

Selfservice



““
Planning

“Vóór de invoering van SDP Era zaten 
afdelingshoofden en teamleaders elke week 
urenlang te puzzelen om een planning op te 
maken. Dat enorme tijdverlies is sinds de invoering 
van Era gelukkig verleden tijd.”

Toenemende complexiteit
Steeds meer werknemers worden tewerkgesteld in 
een variabel uurrooster waarbij voor de meesten 
rekening gehouden moet worden met: 
• individueel aangepaste werkafspraken
• de regels rond sociale wetgeving
• ploegenstelsels
• feest- en vakantiedagen
• afwezigheden
• minimale bezetting
• enz.
De taken van een diensthoofd en/of planner worden 
steeds complexer, waardoor hulp bij de opmaak van 
een complexe planning geen overbodige luxe is. 

Planningsondersteuning
U heeft toegang tot alle gegevens van elke 
medewerker die van belang zijn bij de opmaak van 
de planning (contractuele uren, reeds gepresteerde 
(over)uren, enz.). U krijgt een overzicht van waar 
u personeel van andere afdelingen kan inzetten, 
op basis van de behoeften van dat moment, 
afwezigheden, enz.
Met behulp van de planningsoftware maakt 
u een gebalanceerde planning op rekening 
houdend met de sociale wetgeving, arbeidsduur 
en werknemersprofi elen, werkafspraken en eigen 
huisregels.
U speelt soepel en fl exibel in op onverwachte 
omstandigheden op de werkvloer (afwezigheden, 
piekmomenten, ...), in functie van werkopdrachten 
en behoeften per locatie.

Gebruiksvriendelijk
Op het planbord ziet de planner in één oogopslag 
of de minimale personeelsbehoeften zijn ingevuld. 
Daarbij kiest hij zelf hoe hij de planning wil bekijken:
• één afdeling
• meerdere afdelingen tegelijkertijd
• één vestiging
• één categorie medewerkers in verschillende 

afdelingen samen, enz. 
Met de eenvoudige gebruikersinterface bepaalt 
u zelf welke gegevens in het planbord worden 
weergegeven: tellers, saldi, contractgegevens, 
behoeften, ... Zo houdt u met gemak een duidelijk 
overzicht op de planning.

Haal nog meer uit uw HR 
De combinatie met tijdregistratie en/of 
selfservicemodule zal diensthoofden, de 
personeelsdienst of het management telkens weer 
een hoop rekenwerk besparen. De gegevens worden 
verzameld en vervolgens gemakkelijk aangeleverd bij 
uw sociaal secretariaat.
Dankzij de synergie tussen de verschillende Era-
modules behoudt de planner of het diensthoofd 
een duidelijk zicht op afwezigheden, ziekteverzuim, 
vervangingen, stiptheid en invulling van de behoeften 
op de werkvloer.
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Beveiliging van uw gebouwen 
Op elke werkplek zijn er bepaalde zones die niet 
voor iedereen toegankelijk zijn. Denk bijvoorbeeld 
aan de magazijnen, de bergruimte voor gevaarlijke 
goederen, de technische ruimten, enz. Met SDP Era zijn 
deze afgebakende zones steeds slotvast en bepaalt 
u voor elke medewerker of bezoeker afzonderlijk tot 
welke ruimte en op welk tijdstip hij/zij toegang heeft, 
en dit voor alle types toegangen:
• deuren en veiligheidsdeuren
• poorten en rolpoorten
• slagbomen
• liften
• ... ““Veiligheid & effi ciëntie

Op het aanwezigheidsbord ziet u in één oogopslag 
wie zich waar in het gebouw bevindt. Dit kan cruciaal  
zijn in geval van evacuatie en past in het kader van de 
veiligheidsvoorschriften en beschermingsmaatregelen 
bepaald in de Europese richtlijnen. De veiligheid van uw 
gebouwen wordt gegarandeerd dankzij verschillende 
technologieën:
• antipassback
• pincode
• tijdzones
• koppeling alarmcentrales
• bezoekersmodule.
De software biedt de mogelijkheid om historieken op 
te vragen van aangeboden badges op elk van de 
controlepunten. 
Door te werken met elektronische badges kan u de 
toegang effi ciënt organiseren. U vervangt op die manier 
het beheer van complexe sleutelplannen. Bij verlies van 
een badge wordt deze gedeactiveerd en vermijdt u 
veiligheidsrisico’s. Ook het gevaar van gekopieerde sleutels 
wordt geëlimineerd.

Bezoekers
Ook voor bezoekers is een aangepast toegangsplan nuttig. 
Vlotte toegang tot bepaalde ruimtes wordt gecombineerd 
met het ontzeggen van toegang tot andere zones. 
U koppelt dit badgesysteem indien gewenst aan codes. 
Hiermee is de veiligheid van zones met exclusieve toegang 
voor werknemers verzekerd.

“Wij kunnen dankzij de 
toegangscontrole van SDP Era 
zelf bepalen wie toegang krijgt 
tot welke ruimtes en kunnen zo 
de veiligheid  garanderen.”

SDP Era biedt een elektronisch sleutelsysteem dat 
instaat voor de toegangscontrole van de verschillende 
gebouwen en/of lokalen. Elke werknemer of 
bezoeker krijgt via een gecodeerde badge toegang 
tot bepaalde zones, al dan niet binnen afgebakende 
(werk)uren. U kan voortdurend, in realtime, volgen 
wie zich waar bevindt. 

Toegangscontrole
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Modulaire modules
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Met SDP Era volgt u prestaties van allerhande 
projecten binnen uw bedrijf op de voet op. De 
software biedt u een klare kijk op wie wat doet in uw 
bedrijf, gedurende welke tijdspanne. 

Berekening van gepresteerde uren 
Om de kost van het productieproces of diensten te 
bepalen, is het belangrijk om te weten hoeveel tijd er 
aan de verschillende fases of aan de dienstverlening 
gewijd wordt of hoe lang uw werknemers aan 
een project voor een welbepaalde klant bezig zijn 
geweest. 

Bovendien wilt u op de hoogte zijn van hoe de 
gepresteerde uren precies besteed werden: welk 
onderdeel van uw productieproces neemt het 
meeste tijd in beslag? Hoeveel uur spenderen uw 
werknemers aan reparaties of aan het afstellen van 
machines? Worden de vooropgestelde werkuren per 
afdeling niet overschreden? Wat is de rentabiliteit van 
de werknemers?
Certifi ceringen 
Het antwoord op alle vragen
Door middel van functietoetsen op de tikklokken, 
met barcodescanners, gsm of op de pc zelf, 
registreren de werknemers het begin en einde van 
een welbepaalde job. SDP Era berekent vervolgens 
de prestaties per job, per werknemer, dossier, locatie 
of klant en biedt u online overzichten dankzij de 
ingebouwde rapportgenerator. SDP Era voorziet ook 
in de mogelijkheid tot kostencalculatie, budgettering 
en projectmanagement.

Rapporten en statistieken
Er kunnen rapporten worden opgemaakt per dossier, 
werknemer, geregistreerde activiteiten, locatie, klant, 
enz. De verwerkte gegevens worden gekoppeld aan 
uw ERP-pakket voor verdere behandeling van de 
kosten(plaats).

Jobopvolging
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SDP Era biedt de ultieme software voor tijdbeheer: effi ciënt, krachtig en 
makkelijk te gebruiken. Tijdregistratie wordt een stuk eenvoudiger en u 
beschikt over duidelijke en volledige rapporten. 

Steeds meer werknemers worden tewerkgesteld in een variabel 
uurrooster waarbij rekening gehouden moet worden met tal van 
factoren. De planmodule van SDP Era helpt u met het uitwerken van 
complexe planningen die voldoen aan al deze factoren.

SDP Era bevat een elektronisch sleutelsysteem dat instaat 
voor de toegangscontrole van de verschillende gebouwen 
en/of lokalen.

Met SDP Era volgt u nauwgezet alle prestaties in uw 
bedrijf op en heeft u een klare kijk op wie wat doet in 
uw bedrijf, gedurende welke tijdspanne. 



Neem vrijblijvend contact op:
SDP
Vijfstraten 18
B-9100 Sint-Niklaas
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+32(0)3 777 73 03
+32(0)3 777 02 18
informatie@sdp.be
www.sdp.be
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