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dormakaba

SAP en dormakaba – een succesvol partner-
schap
Al meer dan 25 jaar hebben we een sterk part-
nerschap met SAP. Hierbij richt elke partners 
zich op zijn kerncompetenties, SAP op het 
ERP-systeem als geheel en dormakaba op de 
daarbij benodigde gegevensverzameling. Het 
resultaat is succesvolle, gecertificeerde sub- 
systemen voor tijdregistratie, registratie van 
bedrijfsgegevens en toegangscontrole. De 
dormakaba-oplossingen kunnen volledig in uw 
SAP-systeem worden geïntegreerd en draaien 
volledig automatisch op de achtergrond. 

Dankzij de permanente doorontwikkeling van 
onze SAP-interfaces ondersteunen wij steeds 
de nieuwste communicatietechnologieën van 
SAP. Ons doel is om de gebruiker een optimale 
oplossing voor gegevensregistratie onder SAP 
aan te bieden. Dit wordt mogelijk gemaakt 
door de nauwe samenwerking met SAP. De 
feedback van onze klanten geeft aan dat wij 
de juiste strategie volgen. "Met dormakaba 
zijn wij altijd up-to-date", aldus veel van onze 
meer dan 1.700 actieve SAP-klanten over hun 
beslissing om voor dormakaba te kiezen. Test 
ons ook aan de hand van deze bewering!
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Waarom kiest u ons als  
SAP-partner

Advies
Gekwalificeerde applicatieconsultants werken samen met 
u en uw SAP-consultant uw individuele oplossing uit. Daar-
naast staat een zeer gemotiveerd team van specialisten 
in SAP-interfaces, communicatie en terminaltechnologie 
u bij.

Internationaal
Wij zijn internationaal actief. Hiermee onderscheiden wij 
ons duidelijk van anderen. De meer dan 1.700 dormaka-
ba-installaties in de SAP-markt zijn over alle continenten 
verspreid. Onze SAP ERP-oplossingen worden in meer dan 
60 landen door tevreden klanten gebruikt. Onze lokale 
bedrijven en partners zorgen voor een uitgebreide klan-
tenservice.

Software
Kaba b-comm ERP 5 - SAP ERP wordt voortdurend aan 
de nieuwste ontwikkelingen van SAP aangepast en op die 
manier steeds up-to-date gehouden. Daarnaast bieden 
wij een verscheidenheid aan nuttige modules, van een 
modulair systeem met zeer flexibele softwareoplossingen 
tot uitbreiding en optimalisatie van uw applicatie.

Hardware
Dankzij nieuwe internettechnologieën hebben wij de ter-
minalfunctionaliteit en gegevensverwerking in een innova-
tief totaalsysteem geïntegreerd. De applicaties van onze 
nieuwe terminal communiceren met websites en databa-
ses. Op deze manier bent u flexibel in het uitvoeren van 
uw installatie installatie (op locatie of gehost).

Veilige investering
Bij de ontwikkeling van de nieuwe terminalserie heeft de 
compatibiliteit tussen de ene terminalserie en de volgende 
terminalfamilie de hoogste prioriteit. Op deze manier 
zorgen wij ervoor dat zowel uw bestaande als uw nieuwe 
terminal tegelijkertijd gebruikt kunnen worden, en dat 
uw investering voor vele jaren gewaarborgd is.

Partnerallianties
Als uw eisen verder gaan dan de standaardoplossingen, 
kunnen uw wensen met onze partneroplossingen werke-
lijkheid worden.

Kwaliteit
dormakaba ontwikkelt en produceert alle componenten 
met een gecertificeerd kwaliteitsmanagementsysteem 
volgens DIN EN ISO 9001:2008. Met moderne ontwikke-
lingsmethoden en -processen hebben onze toegewijde 
medewerkers zichzelf tot doel gesteld om ook in de toe-
komst aan de kwaliteitseisen te voldoen.

Van ons krijgt u

Ondersteuning bij de ontwikke-
ling van uw oplossing door hoog-
waardige advisering en voorstel-
len.

Optimaal op elkaar afgestemde 
hardware- en softwarecompo-
nenten. Hiermee garanderen wij 
u een permanente functionele 
betrouwbaarheid.

Hoge kwaliteit bij de installatie 
en te allen tijde gekwalificeerde 
ondersteuning. Hierdoor minima-
liseert u uw implementatiekos-
ten.
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Local

database

Terminals and mobile devices

Master records Bookings

B-COMM
Bookings from time and attendance and 

shop floor data collection

Kaba b-comm ERP 5
Application layer

Kaba b-comm ERP 5 
Communication

SAP ERP-System

Gecertificeerde gegevensuitwisseling  
met SAP

Kaba b-comm ERP 5 - SAP ERP is een softwareoplossing 
voor tijdregistratie, registratie van bedrijfsgegevens en 
toegangscontrole. De softwareoplossing is op maat 
gemaakt voor verbinding met de SAP ERP-module HCM 
(Human Capital Management), PP (Production Planning), 
PP-PI (Process Industry), PM (Plant Maintenance), PS 
(Project System), CO (Controlling) en CATS (Cross Appli-
cation Time Sheet).

Interface
De speciaal op SAP-eisen afgestemde ontwikkeling biedt 
u een optimale integratie in uw systeemomgeving en is 
voor de HR-PDC- en PP-PDC-interface van SAP gecertifi-
ceerd. Zo maakt de oplossing ook de communicatie met 
SAP-applicaties via ALE (Application Link Enabling), SAP 
XI Server en XML (Extensible Markup Language) mogelijk. 

Validering
De oplossing van dormakaba neemt belangrijke taken en 
werkzaamheden van het bovenliggende SAP-systeem 
over. Daarbij regelt de oplossing de noodzakelijke dialogen 
met de verbonden registratie-units en valideert de oplos-
sing de binnenkomende gegevens op de door SAP gecerti-
ficeerde wijze. 

Technologie
Kaba b-comm ERP 5 – SAP ERP biedt via een moderne, 
op een browser gebaseerde gebruikersinterface een 
gebruikersvriendelijke oplossing voor het registreren van 
gegevens. De software ondersteunt het besturingssys-
teem Microsoft Server en de database Microsoft SQL 
Server en Oracle. 

De systeemopbouw
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Communicatie met dormakaba

De implementatie van gegevensregistratiesystemen ver-
eist integratie in IT-structuren. Uw gegevens moeten veilig 
worden geregistreerd, overgedragen en verwerkt. Hier-
voor zijn onze terminals en componenten met moderne 
communicatietechnologieën bij uitstek geschikt.

Voor de configuratie van een registratiesysteem gebruikt u 
nieuwe of bestaande netwerken en bekabeling, moderne 
interfaces en een uniforme parametrering en programme-
ring van de producten. Voor het verbinden van uw IT-struc-
turen onder verschillende besturingssystemen, aansluiting 
op alle belangrijke computersystemen alsmede het verbin-
den in netwerken stellen wij met Kaba b-comm ERP 5 een 
krachtige communicatieoplossing ter beschikking.

Deze oplossing zorgt voor het verbinden van de tijd-en 
bedrijfsgegevensregistratie met alsmede voor de toe-
gangscontrole in uw SAP ERP-systeem. De basis van deze 
software is een SAP-gecertificeerde interface, die de pro-
bleemloze uitwisseling van gegevens tussen de SAP-mo-
dules en de gegevensregistratieapparaten garandeert. 
Het systeem werkt zelfstandig op de achtergrond. Aan 
de hand van van nieuwe SAP-programmaontwikkelingen 
wordt deze interface altijd up-to-date gehouden.
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Wat biedt de oplossing voor u

Op maat gemaakte SAP-verbinding:
• De oplossing werd speciaal voor SAP-ver-

bindingen ontwikkeld en biedt zo een opti-
male integratie in deze systeemomgeving.

• Uw klanteneisen kunnen eenvoudig en snel 
inbegrepen en geïmplementeerd worden.

• U hebt een bekwame contactpersoon bij 
dormakaba die voor de hardware, de soft-
ware en de installatie zorgt.

• Kaba b-comm ERP 5 maakt de eerder 
benodigde tijd- en gegevensregistratiesys-
temen overbodig. U voorkomt hiermee dub-
bele gegevensstromen.

Automatisch functionerend systeem:
• U hoeft zich niet te bekommeren om de 

lopende zaken en kunt zich concentreren op 
uw kerntaken.

• Na het opstarten van het systeem draait 
Kaba b-comm ERP 5 op de achtergrond.

Overige voordelen:
• De web-based interface maakt door middel 

van het in Kaba b-comm ERP 5 geïnte-
greerde autorisatie management toegang 
tot belangrijke informatie - overal en altijd 
- mogelijk.

• Geregistreerde gegevens worden in een 
database opgeslagen en zijn beschermd 
tegen toegang door derden.

• U kunt het systeem met andere dormakaba-  
modules individueel uitbreiden.

• Met een Kaba b-comm-systeem kunt u 
stamgegevens uit meerdere onafhankelijke 
SAP-systemen uitlezen en de bijbehorende 
boekingsgegevens rapporteren.

U vermindert uw 
kosten voor

• De ondersteuning van software
• Het wisselen van releases van 

software van derden en 
• De training van systeemverant-

woordelijken m.b.t. de databa-
seversie
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Tijdregistratie –
Tijd is geld

Tijd is geld - deze uitdrukking geldt vandaag 
de dag nog meer dan vroeger. Daarom is een 
effectieve tijdregistratie een absolute must in 
elk bedrijf. Eenvoudig, snel en handig op ergo-
nomisch ontworpen terminals de operatio-
nele aanwezigheidstijden registreren en 
beschikbaar maken voor verdere verwerking 
zorgen, dat is mogelijk met onze oplossing 
voor tijdregistratie.

De medewerkers boeken hun werktijden en 
krijgen aan het einde van de maand een cor-
rect loonstrookje. dormakaba en SAP zorgen 
hier gezamenlijk voor. Kies uit ons brede aan-
bod van tijdregistratieterminals het voor u 
geschikte apparaat. U hoeft zich daarna 
gedurende een lange tijd niet meer om tijdre-
gistratie te bekommeren, omdat onze termi-
nals duurzaam zijn en vele jaren betrouwbaar 
gebruikt kunnen worden.

De oplossing is geschikt voor alle SAP-ge-
bruikers die werktijden willen registreren en 
in SAP ERP verder willen bewerken. Kaba 
b-comm ERP 5 - tijdregistratie bevat het 
apparaatbeheer, het alarmbeheer en het 

boekings- en stamgegevensoverzicht. De boe-
kingsvalidering vindt volgens de specificaties 
van SAP SE plaats.

Aanvullende modules breiden de mogelijkhe-
den voor de tijdregistratie van de functies 
Medewerker, Receptie of Manager uit.

HR Medewerker
HR Receptie
HR Manager
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Kaba Workforce Center
HR Cockpit

Onze optionele softwaremodules worden met de term 
Kaba Workforce Center samengevat. De softwaremodu-
les worden direct in de webbrowser uitgevoerd. Een instal-
latie op uw computer is niet nodig. De aanmeldingsscher-
men van Kaba b-comm ERP 5 zijn modern, overzichtelijk 
en heel gebruiksvriendelijk. De gebruiker kan de toepas-
sing heel snel en intuïtief bedienen. Alle modules zijn in 
meerdere talen beschikbaar, wat voor internationaal 
actieve bedrijven een groot voordeel is.

Kaba Workforce Center - HR Cockpit bestaat uit drie licen-
ties, nl. HR Medewerker, HR Receptie en HR Manager.

HR Medewerker
De licentie “HR Medewerker” geeft de gebruiker toegang 
tot de module WebTerminal, een persoonlijk boekings-
overzicht en HTML-urenverantwoording. Voorwaarde is 
dat het aantal gebruikers in de module “Tijdregistratie” 
minimaal overeenkomt met het aantal gebruikers in de 
module HR Medewerker. Op deze manier heeft elke mede-
werker altijd een overzicht van zijn of haar tijden.

HR Receptie
De licentie “HR Receptie” bevat het beheer van bezoekers 
en onderaannemers, het aan- en afwezigheidsoverzicht 
en de toewijzing van te vervangen badges. Met het pakket 
“HR Receptie” krijgen uw receptie-medewerkers de beschik-
king over alle benodigde hulpmiddelen om informatie te 
kunnen verstrekken en bezoekers te kunnen ontvangen. 

HR Manager
De licentie “HR Manager” bevat de functies voor “HR Mede-
werker” en “HR Receptie”. Met de functie “Supervisor HR” 
wordt door uw HR-managers de arbeidstijden effectief 
ingezet, omdat de HR-manager toegang heeft tot het 
boekingsoverzicht en de stamgegevens van de aan hem 
of haar toegewezen medewerkers.
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Kaba Workforce Center
HR Medewerker

WebTerminal: Tijden op computer registreren
Met de WebTerminal kunt u uw aan- en afwezigheidstijden 
snel, eenvoudig en op een intuïtieve manier direct aan de 
computer registreren. Standaard kunt u gebruikmaken van 
dezelfde gekleurde functietoetsen als bij de vaste regis-
tratieterminals. De WebTerminal kan ook naar believen 
geconfigureerd worden. U kunt eigen functies, symbolen en 
achtergrondafbeeldingen aanmaken. De medewerker kan 
de uren die hij geboekt heeft en persoonlijke werktijdversla-
gen opvragen. In combinatie met "Kaba Verlofaanvraag" 
worden leidinggevenden via e-mail over deze boekingen 
geïnformeerd. Een manuele registratie van deze de boekin-
gen in uw SAP-systeem is op die manier niet meer nodig.

Booking Viewer: Boekingen in één overzicht
In deze module vindt u een overzicht van al uw boekingen, 
van de tijdregistratie en de bedrijfsgegevensregistratie 
tot de toegangscontrole.

HTML-urenverantwoording: Mijn tijden binnen handbereik
Elke medewerker van uw bedrijf kan zijn persoonlijke uren-
verantwoording aan een computer of informatieterminal 
opvragen en afdrukken. Indien nodig is overleg met de 
personeelsafdeling mogelijk. Op die manier kunt u bij 
eventuele problemen tijdig het gesprek aangaan met de 
medewerker. Ook het moeizame verdelen van urenverant-
woordingen valt weg.
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Kaba Workforce Center
HR Receptie

Visitor Management: Bezoekers zijn van harte welkom
Visitor Management is een module voor het beheer van 
bezoekers en medewerkers van andere firma's. Op die 
manier kunnen onafhankelijk van SAP identificatiekaar-
ten worden beheerd en bezoekerspassen worden afge-
drukt. Daardoor is het mogelijk dat een bezoeker aan de 
bestaande tijdregistratie en/of toegangscontrole in het 
bedrijf deelneemt, zonder dat zijn of haar gegevens in 
het SAP-systeem terecht komen.

Overzichtelijk opgebouwde schermen maken een eenvou-
dige en tijdbesparende registratie mogelijk. Eenmaal opge-
slagen kunnen de gegevens ook voor latere bezoeken wor-
den gebruikt. Individuele rapporten, bjiv. het aantal 
bezoekers, zijn te allen tijde oproepbaar.

De module Visitor Management biedt u:
• bezoekers vooraf door uw medewerker laten aanmelden
• bezoekersgegevens registreren zodra de bezoeker het 

bedrijf binnenkomt
• bezoekersbadges beheren en bezoekerspassen aanmaken
• een overzicht van de status van de aanwezige bezoekers
• beheer van badges voor medewerkers van andere 

bedrijven zoals schoonmaak- en servicebedrijven

Attendance Board: Aanwezigheid in één overzicht
Het aanwezigheidsoverzicht met gekleurde codes toont in 
een oogopslag welke medewerkers aanwezig of afwezig 
zijn. Met behulp van dit overzicht kan bijvoorbeeld de tele-
fooncentrale altijd juiste informatie doorgeven. Op niet 
geplande absentie kan snel gereageerd worden. Atten-
dance Board vormt de basis voor de evacuatielijst (Roll 
Call). In geval van nood biedt het systeem de reddings-
teams lijsten met namen en informatie over de plaats 
waar vermiste personen zich het laatst bevonden.
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Kaba Workforce Center
HR Manager

Supervisor HR: Boekingen onder controle
Met deze module kan de leidinggevende HR-boekingen 
van zijn medewerkers registreren, corrigeren en vrijgeven 
voordat ze naar het SAP-systeem doorgestuurd worden. 
De boekingen worden pas geladen nadat de gegevens 
vrijgegeven zijn. Op die manier komen fouten niet in het 
SAP-systeem terecht, wat omstandige bewerking ach-
teraf overbodig maakt. Bovendien heeft de leidingge-
vende altijd een duidelijk overzicht over de afwezigheid 
van zijn of haar medewerkers.

De licentie HR Mana-
ger bevat alle modu-
les uit HR Receptie 
en HR Medewerker 
en ook de functie 
Supervisor HR met 
toegang tot het boe-
kingsoverzicht en de 
stamgegevens.

Fissler
www.fissler.de

"Het subsysteem Kaba b-comm 
ERP functioneert probleemloos. 
Wij zijn zeer tevreden met de 
oplossing van Kaba."

Rainer Lübke, teamleider IT bij 
Fissler
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Kaba Workforce Center
Verlofaanvraag

In deze web-based toepassing kunnen medewerkers com-
fortabel via hun computer de eigen aan- en afwezigheids-
tijden aanmaken, weergeven en wijzigen of toestem-
mingsprocessen starten. Vakantieaanvragen, aanvragen 
voor variabele werktijden, dienstreizen en seminars bij-
voorbeeld kunnen heel eenvoudig ingediend en beheerd 
worden. Dit papierloze proces versnelt de processen bij 
de goedkeuring van verlofaanvragen en zorgt voor tijd- 
en kostenbesparingen.

De Kaba Workforce Center “Verlofaanvraag” bestaat uit de 
drie licenties Afwezigheidsaanvraag medewerker, Verlof-
aanvraag manager en Verlofaanvraag voor terminal (Kaba 
Terminal 97 00).

Verlofaanvraag medewerker
De licentie geeft recht op het plannen, maken en bewer-
ken van aan- en afwezigheidsaanvragen voor iemand zelf, 
alsmede het oproepen van afwezigheidsplanning uit SAP 
ERP Infotypen 5 of 2006. Daarnaast worden de SAP-in-
formatievelden voor bijv. flexibele werktijden weergegeven 
en kan de teamkalender worden opgeroepen. Met de licen-
tie krijgt de gebruiker tevens de mogelijkheid om de optio-
nele Kaba-Verlofaanvraag-app op Kaba Terminal 97 00 te 
gebruiken.

Verlofaanvraag manager
In combinatie met de tijdregistratie van Kaba Workforce 
Center is tevens de boekingsweergave en de HTML-uren-
verantwoording voor toegewezen medewerkers mogelijk. 
Met de module “Verlofaanvraag manager” kan een lei-
dinggevende de Verlofaanvragen van de aan hem of haar 
toegewezen medewerkers bekijken, vrijgeven of afwijzen. 
Op deze manier heeft de leidinggevende altijd een over-
zicht van zijn of haar team.

Verlofaanvraag voor terminal
Met Kaba Workforce Center “Verlofaanvraag voor termi-
nals” kunnen de aan- en afwezigheid op Kaba Terminal 
97 00 geregistreerd worden. Het bestaat uit het Kaba 
b-comm ERP 5 – softwarepakket en per gebruiker een 
gebruikerslicentie voor “Verlofaanvraag medewerker”. Op 
deze manier kan elke medewerker zonder papier, eenvou-
dig en snel zijn of haar Verlofaanvraag doen. 
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Kaba Workforce Center
Instructie en ruimtereservering

Kaba Workforce Center Instructie 
Met Kaba Workforce Center “Instructie” wordt te tonen 
content in Kaba b-comm ERP 5 gemaakt en via Kaba Ter-
minal 97 00 aan medewerkers en bezoekers ter beschik-
king gesteld. De weergave van inhoud kan puur informa-
tief zijn of als interactieve quiz gepresenteerd worden Er 
kunnen onbeperkt veel instructies worden gemaakt.

Kaba Workforce Center Instructie voor terminal
Met de Kaba-app “Instructie” wordt de inhoud van de 
softwaremodule “Instructie” op Kaba Terminal 97 00 
weergegeven.

Kaba Workforce Center Ruimtereservering
U plant en reserveert ruimte en hulpmiddelen voor verga-
deringen en bezoeken van klanten. We halen deze informa-
tie klantspecifiek uit uw software en zetten deze informa-
tie in onze database voor weergave op de Kaba Terminal 
97 00. 

Met de Kaba-app “Ruimtereservering voor terminal” stelt 
u deze gegevens beschikbaar.

Kaba Workforce Center Ruimtereservering voor terminal
De Kaba-app “Ruimtereservering voor terminal” geeft de 
huidige ruimtereserveringen online op Kaba Terminal 97 
00 weer. Per terminal kan geconfigureerd worden welke 
ruimtes weergegeven worden. Een reservering kan op de 
terminal worden geactiveerd. Op dat moment verandert 
tevens de kleur van het item.
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Bedrijfsgegevensregistratie –
Behoudt uw 
concurrentievoordeel

Met behulp van de bedrijfsgegevensregistra-
tie kunt u uw kostenstructuren en productie-
processen laten doorlopend monitoren en 
optimaliseren. Als bedrijf wilt u altijd direct 
weten hoe de productie bezetting verloopt, 
wat de orderstatus is en wat de afzonderlijke 
orders kosten. Hiervoor hebt u nauwkeurige 
cijfers nodig. Deze gegevens vindt u in een 
BGR-systeem.

Het systeem bevat alle relevante ordergege-
vens die direct aan het SAP-systeem ter be- 
schikking wordt gesteld. Hiermee voorkomt u 
dubbele registratie en onderhoud van gege-
vens. Analyses via het SAP-systeem zorgen 
voor continue transparantie.

Automatische 
registratie
Team
Bediening  
van meerdere 
machines  
tegelijk
Synchronisatie 
Simulatietools
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Efficiënter met registratie van  
bedrijfsgegevens

Kaba b-comm ERP 5 - SAP ERP is een modulair opge-
bouwd subsysteem voor de registratie van ordergegevens. 
Het vult de SAP-modules PP, PM, PS, CS en CATS aan. De 
bedrijfsgegevens die uit het productieproces volgen, wor-
den geregistreerd, gecontroleerd en aan de corresponde-
rende SAP-modules doorgegeven. De overdracht wordt 
onder andere via de door SAP gecertificeerde interface 
PP-PDC uitgevoerd.

Het systeem biedt handige en eenvoudige dialogen die op 
de medewerker zijn afgestemd en waarvoor slechts een 
zeer korte inwerkperiode vereist is. Op deze manier wor-
den de registratietijden geminimaliseerd en wordt fou-
tieve invoer van gegevens voorkomen. 

De dormakaba-oplossing omvat
• registratie van de tijden voor voorbereiden, bewerken en 

afsluiten
• meldingen van goedgekeurde en afgekeurde product-

hoeveelheden en reden
• controle van leverhoeveelheid (te veel / te weinig)
• registratie van tijdgerelateerde en salarisgerelateerde 

informatie
• wisselen van werkplek
• statusopvolging via werkproces en persoon
• bewerking van één enkel werkproces door meerdere 

personen en
• melding van storingen bij niet-geplande onderbrekingen

Alle reserveringen worden gevalideerd en komen vervol-
gens in het SAP ERP-systeem terecht. Vervolgens worden 
de processen in SAP bijgewerkt, waarna de ordergege-
vens vergeleken worden. Door ononderbroken synchroni-
satie wordt een hoge gegevensbeveiliging verkregen en 
zijn de gegevens steeds actueel. Daarnaast vinden gege-
vensonderhoud en berekeningen uitsluitend in SAP ERP 
plaats.

Kaba b-comm ERP 5 – SAP ERP is open voor klantspeci-
fieke uitbreidingen en integreert tevens QM-, MDE- of 
toegangscontrolesystemen.

Uw voordelen op  
een rij

• Op elk moment actuele infor-
matie over ordervoortgang en 
orderstatus

• Verbetering van het productie-
proces en kortere doorlooptij-
den

• Reductie van algemene kosten 
en stilstand

• Grotere betrouwbaarheid van 
leveringen en hogere klantente-
vredenheid

• Nauwkeurige gegevens voor 
berekeningen
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Wat onze modules betekenen voor 
bedrijfsgegevensregistratie

Naast de beschreven standaardversie staat een hele 
reeks nuttige modules ter beschikking die het BGR-sys-
teem nog efficiënter maken.

The registration automation module

Automatische start, onderbreken en beëindigen van een 
order: minder boekingen
Met deze module slaat dormakaba de brug tussen HCM 
en BGR. Met een tijdregistratieboeking starten of beëindi-
gen uw medewerkers automatisch de laatst bewerkte 
order. Indien een medewerker een onderbreking boekt, 
bijv. aan het begin van een pauze, wordt de lopende 
opdracht ook automatisch onderbroken.

Deze module reduceert het aantal invoerstappen, bespaart 
tijd en vermindert het aantal fouten. De feedback van 
gegevens wordt daardoor nog eenvoudiger en hiaten in de 
registratie behoren tot het verleden.

Orderwissel: Eenvoudig en gebruiksvriendelijk
Deze functie maakt de registratie van orders eenvoudiger 
en comfortabeler. Door het starten van een nieuwe order 
worden actieve orders uit PP, PM, PS of CATS automatisch 
beëindigd. Dat betekent minder werk, vooral bij korte 
arbeidsprocessen.

Automatisch stilstandtijden toewijzen
Hiermee registreert u automatisch "niet-productieve tijd" 
van een medewerker. Deze worden op een voor hem gede-
finieerde algemene-kostenorder geboekt. U bepaalt op 
welk moment niet-productieve uren berekend moeten 
worden. Indien de medewerker de ingestelde tijd tussen 
het arriveren en het starten van een order resp. tussen 
het beëindigen van een order en het herstarten van een 
order overschrijdt, wordt de niet - productieve tijd op de 
betreffende algemene-kostenorder geboekt. Op die 
manier worden stilstandtijden automatisch herkend en 
"gevuld" met een activiteit. Hierdoor krijgt u een zo groot 
mogelijke overeenstemming van geregistreerde ordertij-
den met de daadwerkelijke aanwezigheid van de mede-
werker.

Steel Automotive 
GmbH 
www.steel.de

“Wij krijgen nu nauwkeurige 
feedback van de BGR-gegevens 
en daarmee een beter inzicht in 
het productieproces omdat we te 
allen tijde actuele informatie over 
de ordervoortgang en -status 
hebben. In het algemeen zijn wij 
zeer tevreden met het systeem 
en de samenwerking met de  
dormakaba. Het advies van  
dormakaba was zeer deskundig 
en praktisch en heeft ons een 
passend systeem opgeleverd.”

Eberhard Schimmele,  
IT-manager

Südzucker AG
www.suedzucker.de

"Wij wilden een modern systeem 
voor tijdregistratie en edrijfsge-
gevensregistratie, dat via één pas 
bediend wordt en goed in ons 
SAP-systeem geïntegreerd kon 
worden. dormakaba was de 
enige die alles uit één hand kon 
aanbieden. De producten van 
dormakaba zijn ook compatibel 
met oudere versies en een veilige 
investering. De fabrikant kan zor-
gen voor een wereldwijde imple-
mentatie en ondersteuning."

Frank Trinks,  
projectleider bij Südzucker
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Wat onze modules betekenen voor 
bedrijfsgegevensregistratie

De module Team

Groepswerk
Met de functie “Groepswerk” van Kaba b-comm ERP 5 
kunnen meerdere medewerkers zich voor een of meer 
werkstappen op een bepaalde tijd of een later tijdstip 
aanmelden. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen 
dynamische en vaste groepen.Dynamische groepen wor-
den direct op dormakaba Terminal gemaakt. Vaste groe-
pen worden in SAP ERP verwerkt en de instellingen wor-
den aan Kaba b-comm ERP 5 overgedragen. Hoeveelheid- 
meldingen zijn als individuele of als algemene melding, 
bijv. wanneer de laatste medewerker de groep verlaat, 
mogelijk. De integratie in de module Bediening van meer-
dere machines en Synchronisatie wordt ondersteund.

Verzamelregistratie: Minder tijdrovende registratie
Voor een snelle registratie van ordergegevens, zoals tijd- 
en hoeveelheidterugmeldingen, heeft dormakaba de extra 
module “Verzamelregistratie” ontwikkeld. Met deze oplos-
sing kan de gebruiker snel en eenvoudig uren en hoeveel-
heden van de lopende orderbatches rapporteren. Per 
medewerker en werkplaats zijn hier orderpakketten 
samengesteld. Op die manier kost de registratie minder 
werk en worden fouten vermeden. Per medewerker kun-
nen meerdere orderpakketten aangemeld worden. De 
orders kunnen van de SAP-modules PP, PS en PM afkom-
stig zijn en de geregistreerde gegevens worden automa-
tisch naar deze modules teruggestuurd.

De module Synchronisatie

Orderregels versus werktijden
Met deze module kunt u gemelde ordertijden achteraf 
vergelijken met de aanwezigheidsduur van een of meer-
dere medewerkers. Tot welk moment nog correctie van de 
gegevens kan plaatsvinden, stelt u zelf via parameters in. 
Een door dormakaba ter beschikking gestelde SAP-com-
ponent stelt de gecorrigeerde uren op de achtergrond 
vast en stuurt de gewijzigde uren als loonbriefje direct 
naar de PP-, PS- en PM-module. Voor de synchronisatie 
hebt u de dormakaba module voor de bediening van 
meerdere machines nodig. U profiteert van de directe 
integratie in het SAP-tijdbeheer. 

De module Simulatie

Vermindert de testwerkzaamheden
Dit testinstrument simuleert uw individuele gegevensre-
gistratie- en terugmeldingsprocessen en maakt op die 
manier het testen bij de implementatie, een release-wissel 
of uitbreidingen erg eenvoudig. De verschillende “registra-
tiescenario’s” kunt u als “Use Cases” vooraf in Excel defini-
eren en vervolgens geautomatiseerd laten uitvoeren. De 
simulatie van de registratiedialogen kan in “real-time”, als 
of alternatief “direct” uitgevoerd worden. In real-time 
worden boekingsreeksen over meerdere dagen en dien-
sten ingevoerd en in deze tijd gesimuleerd. Bij een directe 
uitvoering worden de boekingen direct gemaakt. Na 
afloop van de test controleert het tool of er afwijkingen 
opgetreden zijn en stelt deze overzichtelijk ter analyse 
beschikbaar.
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Order 1

Machine 1

Machine time  Order 1 

Machine time   Order 1 

Machine time            Order 2 

Person time 

Order 2

Machine 3

Person 1

8:00 Break 1 h 17:00

Machine time per order = 100 %
Person time per order split (in-line or per default)
Option: automatic break deduction

Machine-
time

Person-
time

Machine 1

Machine 2

Machine 3

Person 1

8 h

8 h

6 h

22 h

3 h

3 h

2 h

8 h

Order 1

Machine 2

Wat doen modules betekenen voor 
bedrijfsgegevensregistratie

De module Bediening van meerdere 
machines

Evenredige tijden berekenen 
Als meerdere medewerkers gezamenlijk aan een order 
werken of als een medewerker tegelijkertijd meerdere 
machines bedient, hebt u deze module nodig om de wer-
kelijk bestede tijden correct te kunnen bepalen.

De door dormakaba als uitbreiding van de SAP-modules 
PP, PM en PS ontwikkelde oplossing berekent aan de 
hand van de geregistreerde tijden (begin/einde) de gele-
verde prestaties voor de bediening van meerdere machi-
nes en voor de bewerking van meerdere orders. U bere-
kent uw nettotijden voor verschillende diensten, zoals 
arbeid, machinetijd, enz. en draagt de berekende tijd als 
“loonbriefje” aan het SAP-systeem over.

Op deze manier kunt u bij bediening van meerdere machi-
nes de machinetijden zoals benodigd opverdelen. Hierbij 
worden de looptijden van de machine en de werktijd van 

de persoon evenredig berekend volgens het aantal orders 
en in bedrijf zijnde machines en aan de orders toege-
voegd.

Ook bij de bewerking van meerdere orders, waarbij meer-
dere orders door een persoon aan een of meerdere machi-
nes bewerkt worden, kan de werktijd volgens verschillende 
richtlijnen ingedeeld worden. Hierbij kunnen de pauzes 
overeenkomstig de SAP-werktijdplanning automatisch 
afgetrokken worden.
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Toegangscontrole –
Zodat u zich veilig voelt

Wie heeft waar, wanneer en hoe lang toe-
gang? Hoe kan ik ervoor zorgen dat in 
bepaalde delen van het bedrijf alleen aange-
wezen personen toegang hebben?

In bedrijven worden Veiligheidsaspecten en 
een uniform autorisatiebeheer steeds belang-
rijker. Door de toepassing van toegangscon-
trole van dormakaba heeft u de controle over 
de toegang tot het bedrijfsterrein, gebouwen 
en ruimtes. Wij bieden u de beste oplossing 
voor de toepasselijk hardware. Alle producten 
kunnen intelligent worden gecombineerd en 
zonder problemen in uw SAP-systeem wor-
den geïntegreerd.

RECARO  
Aircraft Seating 
GmbH & Co. KG
www.recaro-as.com

"Wij zochten een internationale 
producent voor tijdregistratie en 
toegang, die wereldwijd onder-
steuning kon aanbieden voor 
onderhoud en support en een 
gecertificeerde interface had 
voor SAP-HCM. In het toe-
gangscontrolegebied moet de 
integratie van ruimtes zonder 
directe bekabeling mogelijk zijn. 
dormakaba was een van de wei-
nigen die alles kon aanbieden."

Jens Hoffmann van de IT System 
Administration bij Recaro Aircraft 
Seating

Kaba EACM
Kaba exos 
9300
Kaba exos 
Connector
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Wat onze modules betekenen voor 
toegangscontrole

Kaba EACM: Efficiënte toegangsorganisatie in SAP
Kaba EACM (Enterprise Access Control Management) is 
direct in uw SAP ERP-systeem geïntegreerd. Wijs de toe-
gangsrechten en -profielen van de medewerkers eenvou-
dig en simpel in uw SAP-systeem toe aan de hand van de 
rol van de medewerker (locatie, werkplek, opleiding, enz.). 
De toegangsrechten van individuele medewerkers kunnen 
direct via de SAP-workflow worden gewijzigd. De toe-
gangscomponenten communiceren direct met uw SAP-op-
lossing. Daarom is er geen "middleware"-software meer 
nodig. Dit bespaart kosten en werk voor de administratie 
en vermindert het onderhoud en de complexiteit.

Kaba exos 9300: Uitgebreid toegangsbeheer
Wilt u de toegangscontrole buiten SAP regelen, dan kunt 
u het toegangsbeheer Kaba exos 9300 gebruiken. Kaba 
exos 9300 is een geïntegreerd toegangsbeheersysteem 
dat de beveiliging integraal benaderd, Op deze manier 
kunt u alle toegangsrechten flexibel vanuit één centrale 
locatie of ook vanaf meerdere locaties coördineren en 
eenvoudig beheren. Het systeem biedt een verscheiden-
heid aan schaalbare en intelligente modules die gemakke-
lijk aan uw specifieke behoeften kunnen worden aange-
past , inclusief machtigingsbeheer, bezoekersbeheer, 
parkeerplaatsbeheer, en nog veel meer.

Kaba exos Connector: Eenvoudige gegevensuitwisseling
Deze interface stelt ten behoeve van uw Kaba exos-toe-
gangssysteem de SAP-stamgegevens voor de validering 
van toegangsboekingen ter beschikking. Een webservice 
verzorgt de ontvangst van de stamrecords. Op deze 
manier is het Kaba exos-toegangssysteem te allen tijde in 
staat om de stamrecords van Kaba b-comm ERP 5 over 
te nemen en te verwerken. Daarnaast neemt de interface 
de boekingen uit de terminals over om ze in het Kaba 
b-comm ERP 5-oplossing te valideren.
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Kaba CATS - interface
Gegevens naar alle gebieden

Met de interface met SAP CATS biedt dormakaba een 
geoptimaliseerde gegevensstroom van de geregistreerde 
gegevens naar de corresponderende eindmodule in SAP 
ERP.
• Aan- en afwezigheidstijden op HCM
• Interne ordergegevens en statistische kengetallen op CO
• Terugmeldingen aan PM/CS en PS
• Terugmeldingen op productieorders op PP

De medewerkers registreren hun tijd- of ordergegevens 
aan de dormakaba-terminals of via een webterminal. De 
dormakaba-module berekent de verbruikte tijd en stuurt 
die naar CATS door. 

Als een fout optreedt, zoals een vergeten boeking, bewerk 
deze dan direct en comfortabel via CATS-foutafhandeling 
in het SAP-systeem.

Als optionele softwaremodule zijn de CATS-afwezigheids-
registratie alsmede de CATS PP-interface beschikbaar. Ze 
breiden de toepassingsmogelijkheden voor SAP CATS uit.

Uw voordelen  
op een rij

• Volledige integratie in de 
SAP-wereld

• Alle arbeidsprestaties worden 
slechts een keer geregistreerd

• Dubbele opslag van gegevens 
wordt vermeden

• Vereenvoudiging van bedrijfs-
processen

• Controle van gegevens in real-
time garandeert nauwkeurige 
gegevens

• Eenvoudige, comfortabele, 
klantspecifieke gebruikersinter-
face op de terminals

Orientated towards 
the SAP modules

• Personeelszaken (HCM)
• Controlling (CO)
• Projecten (PS)
• Onderhoud (PM/CS)
• Productieplanning (PP)
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Onze diensten – 
Basis voor een goede  
samenwerking

Ons doel is om u te ondersteunen met een uit- 
gebreid scala van diensten door middel van 
een langdurend partnerschap: vanaf het eer-
ste contact en overleg tot planning en de tij-
dige uitvoering van uw project

Organisatieadvies
Tijdens het werken aan een totaaloplossing 
geven wij aan de hand van uw individuele 
eisen. Dit geldt voor de SAP-module PP, PM, 
PS, HCM en CATS.

Projectplanning
Wij bieden u de know-how voor het uitvoeren 
van een uitgebreid, misschien zelfs internatio-
naal project. Wij begeleiden u bij de installatie- 
inspectie en het aanbevelen van organisatie-
structuren, tot de planning van projectvoor- 
schriften voor een tijdige implementatie.

Installatie en ingebruikneming
Onze technici installeren bij u de terminals, 
implementeren de SAP-interface, voeren de 
aanpassing door en zetten het systeem in 
werking. Uw medewerkers worden over de sii-
tuatie geïnformeerd en ingewerkt. Na het vol-
tooien van de diverse testen wordt het totale 
systeem overgedragen.

Training
Wij bieden een uitgebreid trainingspro-
gramma met betrekking tot de techniek en 
toepassing van terminals, de communica-
tiesoftware Kaba b-comm ERP 5 - SAP ERP 
en de bijkomende modules. Uiteraard stellen 
wij een individueel opleidingsplan voor u op.

Onderhoud
Voor het onderhoud van de installaties be- 
schikken wij over een landelijke service-organi-
satie. Goed getrainde technici staan met 
gegarandeerde responstijden op locatie voor 
u gereed. Wereldwijd garanderen wij klanten-
ondersteuning via onze eigen bedrijven en 
servicepartners ter plaatse. Een snelle onder-
delenvervangings- en reparatieservice zorgt 
voor minimalisering van de uitvaltijden.

Hotline-service
Onze hotline verheugt zich op uw vragen over 
onze producten en de SAP-interface. Een snelle 
en professionele reactie zorgt voor een sta-
biele en bijna altijd beschikbare installatie.

Onze diensten

•   Organisatieadvies
• Projectplanning
• Installatie en ingebruikneming
• Training
• Onderhoud
• Hotline-service
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Kaba Nederland BV
Kaba Nederland BV
Bijsterhuizen 3163
6604 LV Wijchen
Nederland
T +31 88 352 33 33
E info.nl@kaba.com

Kaba Belgium NV/SA
Visbeekstraat 11 G
2300 Turnhout
Belgium
T +32 14 44 80 44
E info.be@kaba.com
www.dormakaba.com
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