
Ridder iQ Barcode Uren

Hoe registreert u de werkuren? Veel 
bedrijven doen dat handma�g. Medewerkers
registeren hun uren echter vaak later dan de
gereedmelding. Ze vergeten dit vaak te doen 
�jdens een order of project. In zo’n situa�e komt 
de administra�eve status van de order niet 
overeen met de werkelijke status. Het kost veel 
�jd om weer een actueel overzicht te krijgen.

Ridder iQ Barcode Uren maakt het u gemakkelijk. Deze 
module boekt en verwerkt de uren direct op order, 
project, werknemer en bewerking. Registra�e wordt niet 
meer vergeten en de uren kloppen al�jd. En omdat u 
real�me inzicht hee� in de bedrijfsplanning, kunt u 
slimmer plannen. Uiteindelijk verhoogt dit de 
produc�viteit en verlaagt dit de kosten.

Persoonlijke barcodepas of RFID
Elke werknemer hee� een persoonlijke barcodepas of RFID. 
Hij scant de barcodes van de werkbonnen, waarna het 
systeem de muta�es direct registreert. Dit scheelt 
�jdrovende handma�ge urenadministra�e. Ridder iQ 
herkent de werknemer en het bijbehorende rooster. 
De module gee� meteen aan of de uren binnen het 
werkrooster van de medewerker vallen. Is dit niet het 
geval, dan ziet het systeem deze uren als overuren of als 
�jd voor �jd. Daarbij houdt de module rekening met 
diverse soorten overuren en bijbehorende tarieven. Het is 
ook mogelijk om per werknemer te werken met variabele 
�jden. Op die manier blij� de werknemer met variabele 
werk�jden binnen de gestelde uren per dag of week, 
zonder dat er overuren worden geboekt. Natuurlijk blij� 
het al�jd mogelijk fou�ef geboekte uren 
handma�g aan te passen.



ERP voor de maakindustrie

“Fouten maken kan niet meer”.

Aanwezigheid
Ridder iQ Barcode Uren hee� meer func�onaliteiten dan 
alleen de communica�e met de scanner. Zo kan het 
systeem de aanwezigheid registreren en is de terminal (de 
klokterminal of het scansta�on) uitgerust met een 
RFID-ontvanger. Deze ontvanger maakt het mogelijk de 
boekingen door te voeren met een pasje of een ‘druppel’.

Combi-order
Bewerkt u in één bewerking meerdere orders tegelijk? 
Dan kunt u dat ingeven met de barcodescanner. Dankzij 
combi-orderfunc�onaliteit verdeelt de module de 
uiteindelijk gewerkte uren gelijkma�g of op basis van 
voorcalcula�e over de orders.

Hardware
Ridder iQ Barcode Uren werkt op�maal met de hardware 
van Captor. Hiermee ontstaat een op�maal systeem van 
urenregistra�e.

Ook real�me inzicht in de �jdregistra�e?
Wilt u ook fouten in de urenregistra�e en 
onnauwkeurige gegevens voorkomen, direct uren 
registeren op (deel)orders en planningen 
op�maliseren?  En wilt u weten welke voordelen Ridder 
iQ Barcode Uren hee� voor uw bedrijf? Neem dan contact 
op met de verkoopafdeling van Ridder Data Systems. We 
vertellen u graag meer, natuurlijk volledig 
vrijblijvend.
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