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Uitdagingen
• Een nieuw tijdbeheersysteem aankopen bij een dienstverlener die 

vertrouwd is met de Zwitserse context 
• Technologie vinden voor het lezen van de badges volgens de huidige 

regelgeving voor toegangscontrole

Oorzaken
• Het oude beheersysteem was niet langer compatibel met de nieuwste 

besturingssystemen
• Door het afwezigheidsbeheer met behulp van papieren documenten 

moesten gegevens manueel worden overgezet 
• De badgelezer was verouderd

Gerealiseerde voordelen
• Eén enkel systeem voor tijdbeheer en toegangscontrole zonder manueel 

werk
• Compatibel met de nieuwste versies van Windows 
• Employee Self Service dat de medewerkers zelf verantwoordelijk maakt
• Beheersproces dat afwezigheidsaanvragen op twee niveaus verwerkt
• Tijdwinst voor de HR-administratie: minder telefoontjes en e-mails 
• Transparantie ten voordele van de medewerkers
• Onmiddellijke berekening van het aantal gepresteerde uren bij het 

registreren

Oplossingen
• ProTime: registratie en beheer van de prestaties
• ProTeam: zicht op uurroosters, werktijden, afwezigheden en planning van 

werknemers
• ProNet: automatisering van vakantieaanvragen, transparantie inzake 

gepresteerde uren en opgenomen vakantiedagen 
• ProAccess: toegangscontrole

NIKLAS
Niklas is de exclusieve verdeler in Zwitserland en implementeert de 
oplossingen van Protime sinds 2007.

Weg met de 
archiefmappen 
“Vroeger werden de afwezighe-
den van de medewerkers op pa-
pier bijgehouden. Zo vulden we 
elke maand twee archiefmappen”, 
vertelt HR-medewerkster Martine 
Pugin. “Daarna moesten deze gege-
vens manueel worden ingevoerd in 
het loonprogramma, waardoor er 
steeds een risico op fouten bestond. 
En dan heb ik het nog niet over de 
tijd die we hieraan besteedden. Pro-
time heeft ons ook in staat gesteld 
om een zelfbedieningsomgeving te 
creëren voor onze medewerkers.” 
Via de terminals die in de fabriek 
geïnstalleerd zijn, heeft elke werk-
nemer nu toegang tot al zijn gege-
vens. Hij kan met zijn badge vakan-
tie aanvragen en zijn verschillende 
saldo’s bekijken. Bovendien kan 
elke werknemer een bepaald geld-
bedrag op zijn badge plaatsen via 
een voorschotsysteem. “Protime 
garandeert de werknemers een 
zeer grote transparantie”, zegt 
Martine Pugin. “Omdat het bedrijfs-
terrein in Bulle zeer uitgestrekt is, 
hebben we de toegangspunten tot 
de klokken gesegmenteerd om een 
soort ‘tijdkloktoerisme’ te voorko-
men. Elke werknemer kreeg daar-
om een groep van maximaal twee 
toegangspunten toegewezen.”
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Wie?

Liebherr Machines Bulle 
in Zwitserland  

Wat ? 
De meer dan 130 bedrijven 
van Groep Liebherr bieden 
wereldwijd werk aan meer 
dan 39.000 mensen. Liebherr, 
dat in 1949 als een familie-
bedrijf werd opgericht, heeft 
zijn internationale zetel in 
Bulle waar de productie-  
en administratieafdelingen 
1.000 medewerkers tellen. 
Liebherr produceert er die-
sel- en gasmotoren, pompen 
en hydraulische motoren, 
alsook injectiesystemen. De 
groep bouwde een interna-
tionale reputatie op met de 
ontwikkeling van machines 
voor openbare werken zo-
als mobiele kranen en con-
structiemachines. Liebherr 
specialiseerde zich ook in 
de bouw van wielladers, ha-
venkranen, offshore-kranen, 
vliegtuigcomponenten en 
huishoudelijke apparaten. 

 Info?

www.liebherr.com 

PROTIME BIEDT 
MEDEWERKERS 
EEN GROTE 
TRANSPARANTIE 

Liebherr medewerkers Christophe Genilloud, 
projectverantwoordelijke voor het nieuwe 
tijdbeheersysteem, en Martine Pugin, van de HR-
afdeling, zorgden samen voor een succesvolle 
introductie van Protime in 2012.

1 november 2012 was een beslissende dag voor de ves-
tiging van Liebherr in Bulle. Tijdens de herfstvakantie 
werden 12 badgelezers aangesloten. Vanaf die dag 
konden dankzij de invoering van Protime het tijdbeheer 
en de toegangscontrole voor de hele vestiging worden 
geüniformeerd. Christophe Genilloud, die verantwoor-
delijk was voor het project bij Liebherr, was in zijn nop-
jes met deze integratie: “Vanaf het begin werkten we 
aan een totaalproject waarbij twee ondernemingen be-
trokken waren: Niklas voor de installatie van Protime en 
Kaba voor de toegangscontrole.” Vóór deze ingrijpende 
verandering werden na een selectieprocedure in eerste 
instantie drie leveranciers gekozen. “Uiteindelijk ging 

de keuze naar een lokale dienstverlener die vertrouwd 
is met de Zwitserse context”, legt Christophe Genilloud 
uit. De keuze voor Protime kwam er na tests met virtu-
ele machines en verscheidene bedrijfsbezoeken. Voor 

Liebherr moest het nieuwe systeem absoluut tegemoet-
komen aan een aantal criteria: het moest afgestemd 
zijn op Windows, compatibel zijn met de nieuwe tech-
nologieën voor het inlezen van badges, en beschikken 

"Lagere kosten en betere kwaliteit"

over verscheidene workflow-niveaus en zoveel mo-
gelijk functies. Liebherr plukt in dit specifieke geval 
de vruchten van het partnerschap tussen Protime en 
Microsoft, en van de uitstekende integratie tussen de 
software van Protime en de apparatuur van Kaba, wat 
een garantie is voor de toekomst en het SaaS-aanbod. 
De hosting van de dataprocessing zorgde voor lagere 
kosten en een betere kwaliteit.

Nauwkeurig
 

Een andere uitdaging bestond erin om de werknemers 
te waarschuwen wanneer er iets fout liep, bijvoorbeeld 
wanneer iemand vergat te klokken. “Ook nu nog is in zo’n 
geval een bilateraal ingrijpen samen met de werknemer 
vereist, maar Protime bespaart ons heel wat tijd, omdat 
we nu niet meer op elk moment van de dag worden ge-
stoord door telefoontjes zoals vroeger het geval was”, 
vertelt Martine Pugin. “Het is de teamleider die nu de 
gegevens moet valideren via ProTeam. Zo heeft hij al-
tijd zicht op eventuele anomalieën. Het nieuwe systeem 
werkt ook zeer nauwkeurig: zodra een medewerker drie 
dagen afwezig is wegens ziekte, krijgt hij automatisch 
de melding dat hij vóór het einde van de lopende maand 
een doktersbriefje aan de HR afdeling moet bezorgen.”

Ondersteuning van het teambeheer  
 

Bij Liebherr hebben meer dan honderd teamleiders 
toegang tot Protime voor wat de rapportering betreft. 
Christophe Genilloud maakt op verzoek standaard-
versies aan van rapporten voor de kaderleden of de 
HR-medewerkers. In het algemeen konden de gege-
vensanalyse en de rapportering worden vereenvou-
digd, zodat de gegevens over elk productieteam veel 
overzichtelijker geworden zijn.

Toegangsbeheer

Dankzij de vindingrijkheid van Niklas, het bedrijf dat 
een specifieke module ontwikkelde die op ProTime 
aangesloten is, wordt het aantal vakantiedagen waar-
op een werknemer recht heeft nu onmiddellijk be-

rekend. Nieuwe of vertrekkende werknemers weten 
meteen op hoeveel vakantiedagen ze recht hebben. 
Deze bijkomende rekenmodule vereenvoudigt de ta-
ken van HR. 

Tot slot is het dankzij ProAccess ook mogelijk om de 
toegang van een werknemer in te stellen tijdens pe-
riodes waarin de onderneming gesloten is of de pro-
ductie wordt stilgelegd voor onderhoudswerkzaam-
heden. “Wij programmeren de uitzonderlijke toegang 
van een werknemer dag per dag. Dat gaat bovendien 
ook erg makkelijk”, legt Martine Pugin uit. 

En nu?

De functionaliteiten van Protime en de knowhow van 
Niklas vormden samen het perfecte antwoord op de 
eisen die Liebherr aan zijn nieuwe tijdbeheersysteem 
stelde. Protime biedt overigens ook interessante uit-
breidingsmogelijkheden, zoals de configuratie van 
gelijkaardige applicaties op een smartphone. Dat 
wordt misschien de volgende stap.

Op de zetel van de Liebherr Groep in Bulle maken zo’n duizend medewerkers dankbaar gebruik van Pro-
time. Wanneer ze zich met hun badge identificeren, weten ze meteen wat hun tijdbudget is, hoeveel over-
uren ze hebben gepresteerd en hoeveel vakantiedagen ze kunnen nemen. Dankzij dit transparante systeem 
wordt elke werknemer volledig verantwoordelijk voor zijn werktijd. Tegelijk kan de HR afdeling zich met 
belangrijkere zaken bezighouden nu ze de aan- en afwezigheden niet meer manueel hoeven te verwerken.

"Protime bespaart ons heel wat tijd."
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vertrouwd is met de Zwitserse context 
• Technologie vinden voor het lezen van de badges volgens de huidige 

regelgeving voor toegangscontrole

Oorzaken
• Het oude beheersysteem was niet langer compatibel met de nieuwste 

besturingssystemen
• Door het afwezigheidsbeheer met behulp van papieren documenten 

moesten gegevens manueel worden overgezet 
• De badgelezer was verouderd

Gerealiseerde voordelen
• Eén enkel systeem voor tijdbeheer en toegangscontrole zonder manueel 

werk
• Compatibel met de nieuwste versies van Windows 
• Employee Self Service dat de medewerkers zelf verantwoordelijk maakt
• Beheersproces dat afwezigheidsaanvragen op twee niveaus verwerkt
• Tijdwinst voor de HR-administratie: minder telefoontjes en e-mails 
• Transparantie ten voordele van de medewerkers
• Onmiddellijke berekening van het aantal gepresteerde uren bij het 

registreren

Oplossingen
• ProTime: registratie en beheer van de prestaties
• ProTeam: zicht op uurroosters, werktijden, afwezigheden en planning van 

werknemers
• ProNet: automatisering van vakantieaanvragen, transparantie inzake 

gepresteerde uren en opgenomen vakantiedagen 
• ProAccess: toegangscontrole

NIKLAS
Niklas is de exclusieve verdeler in Zwitserland en implementeert de 
oplossingen van Protime sinds 2007.

Weg met de 
archiefmappen 
“Vroeger werden de afwezighe-
den van de medewerkers op pa-
pier bijgehouden. Zo vulden we 
elke maand twee archiefmappen”, 
vertelt HR-medewerkster Martine 
Pugin. “Daarna moesten deze gege-
vens manueel worden ingevoerd in 
het loonprogramma, waardoor er 
steeds een risico op fouten bestond. 
En dan heb ik het nog niet over de 
tijd die we hieraan besteedden. Pro-
time heeft ons ook in staat gesteld 
om een zelfbedieningsomgeving te 
creëren voor onze medewerkers.” 
Via de terminals die in de fabriek 
geïnstalleerd zijn, heeft elke werk-
nemer nu toegang tot al zijn gege-
vens. Hij kan met zijn badge vakan-
tie aanvragen en zijn verschillende 
saldo’s bekijken. Bovendien kan 
elke werknemer een bepaald geld-
bedrag op zijn badge plaatsen via 
een voorschotsysteem. “Protime 
garandeert de werknemers een 
zeer grote transparantie”, zegt 
Martine Pugin. “Omdat het bedrijfs-
terrein in Bulle zeer uitgestrekt is, 
hebben we de toegangspunten tot 
de klokken gesegmenteerd om een 
soort ‘tijdkloktoerisme’ te voorko-
men. Elke werknemer kreeg daar-
om een groep van maximaal twee 
toegangspunten toegewezen.”


