EDP Support Polska
Jesteśmy obecni na rynku od 1994 roku. Oferujemy
kompleksowe systemy Kontroli Dostępu, Rejestracji Czasu Pracy
i Rejestracji Procesów Produkcyjnych dla średnich i dużych
przedsiębiorstw. Naszym sukcesem jest stale zwiększająca się
liczba funkcjonujących wdrożeń – obecnie przekraczająca
150 lokalizacji.

Co nas wyróżnia?
 Doświadczony zespół specjalistów – projektantów
i inżynierów – kładzie szczególny nacisk na dogłębną
analizę potrzeb w początkowej fazie współpracy,
zapewniając indywidualne podejście do każdego
klienta.
 Certyfikowane, elastyczne oprogramowanie B-access
– pozwala na integrację z działającym u klienta
systemem SAP.

Rejestracja Czasu Pracy,
Systemy Kontroli Dostępu
i integracja z SAP HCP

 Wielopłaszczyznowa obsługa serwisowa po
wdrożeniu – klienci mają pewność, że dokonali
bezpiecznej inwestycji.
Jesteśmy partnerem firmy SAP, jednego z wiodących
dostawców systemów wspomagających zarządzanie firmą.
Jako nieliczni w Polsce posiadamy certyfikat SAP,
potwierdzający zgodność naszego oprogramowania B-access
z modułem zarządzania personelem SAP HCM.
Rozumiemy wyzwania, z jakimi spotykają się nasi klienci
– w odpowiedzi na nie chętnie przedstawimy naszą ofertę
na spotkaniu w Państwa firmie.
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PERSONALIZACJA KART PLASTIKOWYCH
Systemy Kontroli Dostępu i Rejestracji Czasu Pracy najczęściej funkcjonują za pomocą zbliżeniowych kart plastikowych. Proponowana przez nas Personalizacja Kart Plastikowych pozwala klientowi
samodzielnie zarządzać zestawem kart wewnątrz firmy w zakresie:
 nadruku,
 zabezpieczeń,
 oraz zakodowanych na chipie informacji.

REJESTRACJA CZASU PRACY
INTEGRACJA Z SAP HCM
Osoby zarządzające kadrami spotykają się z wieloma problemami
technicznymi przy rejestracji czasu pracy załogi. Częstym powodem jest czynnik ludzki. Proponowane przez nas zaawansowane
rozwiązania RCP nie tylko pomogą rozwiązać te problemy, ale
również stworzą gamę ogromnych możliwości. Dzięki systemowi
RCP zintegrowanemu z SAP zarządzający personelem będą mogli:
 przeprowadzać różnorodne analizy czasu pracy,
 kontrolować ilości i długości przerw,
 badać zajętość zasobów w wybranych okresach,
 optymalizować procesy,
co w rezultacie prowadzi do oszczędności i zwiększenia efektywności w zakresie potencjału zasobów ludzkich. Mozolne rejestracje
i sprawdzanie poprawności prowadzonych zapisów przestaną być
przeszkodą w kreatywnym podejściu do zarządzania kadrami.
Z powodzeniem przeprowadzamy proces integracji naszych rozwiązań z funkcjonującymi platformami SAP HCM. Oprogramowanie
B-access zapewnia bezpośrednią dwukierunkową transmisję między terminalami rejestrującym czas pracy a systemem SAP HCM.
RCP w połączeniu z innymi komponentami systemów zarządzania, takimi
jak: Kontrola Dostępu, Rejestracja
Produkcji i Personalizacja Kart tworzy
wielopłaszczyznowe narzędzie, które
doceniły Działy Zarządzania Zasobami
Ludzkimi w wielu firmach.

SYSTEMY KONTROLI DOSTĘPU
INTEGRACJA Z SAP HCM
W odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie wykorzystania
systemów kontroli czasu i przestrzeni w nowoczesnych firmach
oferujemy precyzyjne i kompleksowe platformy zarządzania dostępem do zdefiniowanych obszarów. W proponowanych przez nas
rozwiązaniach stosujemy zaawansowane technologie światowe
i spełniamy wymogi najwyższych standardów bezpieczeństwa.
Dodatkowo wzbogaciliśmy naszą ofertę o specjalistyczne oprogramowanie, którego sukces potwierdziły przeprowadzone przez
nas wdrożenia. Pozwala to na idealną integrację proponowanych
przez nas usług z systemami HR funkcjonującymi u klienta.
Z powodzeniem wdrażamy rozwiązania oparte na wysokiej klasy
sprzęcie z wykorzystaniem m.in.:
 terminali do kart zbliżeniowych,
 oraz identyfikacji biometrycznej.
Z naszego doświadczenia korzystają renomowane
zakłady przemysłowe, jednostki administracji
państwowej oraz korporacje finansowe.
Wzbogacenie posiadanych przez firmę systemów
HR o nowe funkcjonalności prowadzi do optymalizacji procesów oraz zwiększenia konkurencyjności.
Kontrola Dostępu/RCP jest cennym narzędziem
wspomagającym osiągnięcie maksymalnej efektywności w przedsiębiorstwie.

W zależności od potrzeb oferujemy urządzenia
do druku bezpośredniego lub druku retransferowego. Całe rozwiązanie dopełnia przyjazny
interfejs programu, dzięki któremu bardzo łatwo
można drukować duże liczby kart.
W systemach, gdzie występuje integracja
z SAP HCM dane drukowane na kartach
(np. Imię i Nazwisko) pobierane są automatycznie z systemu SAP HCM, co eliminuje
ryzyko błędu.

ZINTEGROWANY SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA (ZSB)
ZSB to wielofunkcyjna platforma zarządzania systemami zabezpieczeń technicznych. Oferowane przez nas oprogramowanie
łączy moduły: Kontroli Dostępu, SSWiN, Telewizji Dozorowej, RCP
z pozostałymi systemami zabezpieczeń technicznych.
Dzięki temu operator platformy otrzymuje wszelkie informacje
dotyczące bezpieczeństwa w czasie rzeczywistym:
 wizualizacja bieżącej sytuacji na planach synoptycznych,
 ostrzeżenia w formie alarmów i komunikatów,
 oraz obraz przesyłany z miejsc, z których pochodzi informacja.
Szeroka gama funkcji obejmuje również zarządzanie pracą personelu ochrony i zdalne sterowanie zintegrowanymi systemami
(np. otwarcie wyjść awaryjnych, zablokowanie bramek, uzbrajanie/
rozbrajanie stref).

CENTRUM SERWISOWE KABA
Jesteśmy polskim liderem wdrożeń z wykorzystaniem urządzeń niemieckiego producenta KABA. Klientom wykorzystującym systemy
i urządzenia Kaba oferujemy:
 możliwość napraw interwencyjnych,
 ofertę części zamiennych
 obsługę gwarancyjną i pogwarancyjną,
 stałe umowy na serwis i konserwację systemów i urządzeń.

