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THE STAFF: UW BEZOEKERS REGISTREREN?
LAAT DIT AAN GATEHOUSE OVER!
Zowat ieder bedrijf actief in de voedingssector wordt geconfronteerd met de problematiek rond het registreren van
bezoekers. Bij velen gebeurt dit nog met pen en papier, anderen hebben schuchtere pogingen ondernomen om iets elektronisch te laten ontwikkelen door hun interne IT-dienst. Aan het woord de zaakvoerder van The Staff Solutions, Serge
Demeyere samen met een aantal kwaliteitsverantwoordelijken waar Gatehouse met succes werd geïmplementeerd.
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dellijk konden wij genieten van de voordelen
die voor ons belangrijk waren: alle informatie
omtrent de bezoeken is gemakkelijk toegankelijk voor alle betrokken diensten in het bedrijf zodat tracering geen enorme klus wordt.
Maar vooral ook omdat de registratieprocedure zeer intuïtief is waardoor geen begeleiding noodzakelijk is.
Daarnaast is de gebruiksvriendelijkheid, de
goeie ondersteuning van The Staff Solutions en vooral de professionele indruk die
Gatehouse nalaat bij onze bezoekers een
extra grote troef.
Tijdens het registreren worden per soort
bezoek de bijhorende instructies toegelicht
aan onze bezoeker, die zijn namelijk anders
voor een technieker dan voor een éénmalige
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via Gatehouse tot ze vast in dienst worden
genomen. Op basis van de bezoekerslijsten
uit Gatehouse kunnen we op die manier
gemakkelijk de facturen van de interim kantoren controleren.
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hygiena.be

EEN 2DE CASE:
FIRMA BDMO UIT
MEULEBEKE
Siegrid Hankard, ICT verantwoordelijke bij BDMO: ons bedrijf is al meer dan
25 jaar een gevestigde waarde inzake kartonnage en meer specifiek in het vervaardigen
van verpakkingen voor chocolade, geschenkdozen, multimedia en andere specifieke toepassingen.
Omwille van onze activiteit in het vervaardigen van verpakkingsmateriaal voor de voe-

Siegrid achter haar computer met de backoffice van Gatehouse erop.

Contact en info
Alle info omtrent Gatehouse is te vinden op www.gatehouse.be of www.thestaffsolutions.com
Voor een vrijblijvende babbel: sales@gatehouse.be of stef.gheysen@thestaffsolutions.com
Ons telefoon: +32 56 324360
Ons adres: Vichteplaats 43 te Vichte, België

