
systeem
 voor detachering en uitzendbranche

FlexGate helpt u bij het realiseren van deze doelen. 

FlexGate is een compleet geautomatiseerd systeem 

ter ondersteuning van het primair proces van uitzend- 

en detacheringsorganisaties: van customer relation-

ship management en werving & selectie tot facturatie 

en verloning. Uiteraard voorziet FlexGate in interfaces 

t.b.v. de gegevensuitwisseling met uw financiële  

administratie, banken, UWV, de belastingdienst,  

pensioenfondsen e.a.

Door de volledige integratie van de  verschillende 

modules van FlexGate wordt maximale efficiency in de 

administratieve afhandeling van wet- en regelgeving 

gewaarborgd. Via het web-portal van FlexGate hebben 

klanten en medewerkers direct toegang tot hun eigen 

informatie. Met behulp van E-billing en E-payroll kunt 

u aanzienlijke kostenbesparingen realiseren.

De gebruikersinterface van 
FlexGate is opgebouwd 

conform de Microsoft stijlen 
en als zodanig herkenbaar 

voor uw medewerkers. Iedere 
gebruiker wordt in staat 

gesteld de gebruikersinterface 
te voorzien van zijn/haar 
persoonlijke instellingen.

Software of Application Service Provider (ASP)?
U kunt FlexGate aanschaffen en laten implementeren binnen 

uw eigen organisatie, waarbij u zelf volledig beheer over 

het systeem behoudt. Voor het implementatieproces (van 

opleiding tot gegevensconversie) kunt u zich laten onder-

steunen door onze gekwalificeerde implementatiepartner 

Fortress IMC. FlexGate kan modulegewijs worden aangeschaft 

en geïmplementeerd. Met ons onderhoudscontract bent u 

vervolgens verzekerd van adequate ondersteuning tijdens 

gebruik en tijdige aanpassing van de software naar aanleiding 

van wijzigingen in wet- en regelgeving.

Daarnaast biedt BirdsEyeView het gebruik van FlexGate in 

ASP-vorm aan. In dat geval verzorgt BirdsEyeView de centrale 

hardware en het volledige beheer van het systeem. U kunt 

zich dan maximaal concentreren op uw kernactiviteiten. 

Desgewenst kunt u de volledige afhandeling van facturatie en 

verloning eveneens in dit model onderbrengen. Uw initiële 

investeringen blijven dan tot een minimum beperkt.

Aanvullende informatie
Mochten wij na het lezen van deze brochure uw interesse 

hebben gewekt, dan verstrekken wij graag aanvullende 

informatie in een persoonlijk gesprek met eventuele 

productdemonstratie.

BirdsEyeView BV, Vlaamse Gaailaan 23, 1343 AK ALMERE

tel.  (036) 530 9794, fax (036) 530 9796, info@birdseyeview.nl. 

Op onze website www.birdseyeview.nl treft u gedetailleerdere 

informatie aan over het bedrijf BirdsEyeView en haar producten.

MAXIMALE EFFICIENCY

Binnen FlexGate wordt maxi-

male efficiency bereikt door 

een volledige integratie van 

alle functies. Loongegevens, 

premiepercentages en CAO’s 

van de medewerkers worden zo 

bijvoorbeeld gebruikt voor zo-

wel de verloning als de on-line 

bepaling van loonkosten en per-

soonsgebonden tarieven. Voor 

vastgelegde leasecontracten 

wordt een eigen bijdrage voor 

privé kilometers automatisch 

op de loonstrook verrekend.  
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FlexGate: flexibiliteit, efficiency-winst 
en verhoging van uw omzet.

De wereld van de uitzend- en detacheringsmarkt is 

voortdurend in beweging. Efficiency en flexibiliteit 

vormen belangrijke succesfactoren voor onder- 

nemingen in deze markt.

Uw klanten stellen hoge eisen aan de flexibiliteit 

van uw administratieve organisatie en u dient 

rekening te houden met voortdurende wijzigingen 

in de wet- en regelgeving. 

Steeds sneller moet worden voorzien in een groeien-

de informatiebehoefte van management en klanten. 

Toenemende concurrentie, toenemende administra-

tieve lastendruk en een zwak economisch tij zetten 

daarbij de marges onder druk. De beschikking over 

goede informatie van de markt, de klanten en hun 

wensen is van cruciaal belang om klanttevredenheid 

en groei te realiseren.

Wat maakt FlexGate uniek?
FlexGate combineert alle functionaliteit die complexe 

detacherings- en uitzendorganisaties nodig hebben 

voor de afhandeling van hun primair proces. 

Flexibiliteit en integratie staan daarbij centraal. 

Zo is FlexGate ondermeer geschikt voor organisaties 

met meerdere bedrijven (automatische interne door-

facturering), ondersteunt FlexGate een zeer breed 

scala aan tariefferings- en facturatiemogelijkheden 

en kan er binnen FlexGate gewerkt worden met een 

onbeperkt aantal CAO’s (waaronder de zogenaamde 

inlener-CAO’s in de uitzendbranche). 

On-line kosten- en margeberekeningen tijdens de 

plaatsing van medewerkers maken eveneens onder-

deel uit van FlexGate. Niet enkel de plaatsing van 

individuele medewerkers bij uw klanten maar ook 

het projectgericht werken in teams op basis van 

planningen en vaste aanneemsommen wordt onder-

steund door het systeem. FlexGate ondersteunt inte-

graal de verloning van maand-, week- en uurloners.

Een uitgebreid autorisatieschema maakt het mogelijk 

om alle functies binnen uw organisatie toegang te 

geven tot de juiste informatie en functionaliteit van 

FlexGate. Complexe functies kunnen in eerste instantie 

uitgeschakeld worden, zodat bij invoering de inleer-

tijd op het systeem beperkt blijft. Uw medewerkers 

worden niet lastig gevallen met irrelevante informatie 

en functionaliteit, zodat ze zich volledig op hun eigen 

taken en verantwoordelijkheden kunnen concentreren.

Door de objectgeöriënteerde architectuur kan Flex-

Gate snel en betrouwbaar aan uw bedrijfspecifieke 

wensen worden aangepast.

Moderne technologie
FlexGate is gebaseerd op de nieuwste technology van 

Microsoft. De applicatiesoftware is gebouwd op basis 

van de .NET® ont-wikkelomgeving en maakt gebruik 

van de SQL-Server database.

Het systeem is geschikt voor alle actuele MS-Windows 

platforms. Op basis van deze architectuur is FlexGate  

in staat om razendsnel duizenden facturen en loon- 

stroken te produceren. Het open karakter van het plat-

form maakt koppelingen met andere systemen eenvou-

dig mogelijk. Het systeem is geschikt voor organisaties 

met enkele tientallen tot vele honderden gelijktijdige 

gebruikers.

FlexGate maakt gebruik van een centrale database en 

3-tier architectuur, waarbij vestigingen van uw organi-

satie via internet of een WAN toegang krijgen tot het 

systeem.

Het elektronische planbord 
geeft direct inzicht in de 
beschikbaarheid van uw  

medewerkers. Via het plan-
bord kunnen direct de detail-

gegevens van medewerkers en 
klanten worden geraadpleegd.

De plaatsing van een mede-
werker kan snel en eenvoudig  

worden uitgevoerd. Echter ook 
meer specifieke instellingen 

kunnen via andere schermen 
worden gerealiseerd.

Met behulp van de uitgebreide 
rapportagemodule kunnen 

gegevens opgevraagd, geprint 
en geexporteerd worden 

naar MS-Office. Ook kunnen 
facturen in WYSIWYG formaat 

worden opgevraagd. Overi-
gens ondersteunt FlexGate de 
elektronische archivering van 

facturen en loonstroken.

MAXIMALE BINDING VAN 

KLANTEN EN MEDEWERKERS

Via de web portal van FlexGate 

krijgen uw medewerkers en 

klanten toegang tot het sy-

steem. De elektronische  

registratie van het werkuren-

briefje, het inzien van oude 

loonstroken, jaaropgaven 

en  facturen, inzicht in de 

werkplanning, de aanvraag 

van medewerkers en het 

klachtenmanagement: door de 

toepassing van extranet- en 

SMS-technologie worden 

onnodige telefoonkosten en 

kostbare tijd bespaard.

VERHOGING VAN UW OMZET

De uitgebreide mogelijkheden 

binnen Flexgate om centraal 

klantinformatie op te slaan, 

geven u een voorsprong ten 

opzichte van uw concurren-

ten. Naast de registratie van 

de gebruikelijke klantgege-

vens, ondersteunt FlexGate 

bijvoorbeeld een proces van 

klachtenregistratie en –af-

handeling, de vastlegging van 

klantcontacten met signale-

ring van vervolgacties e.a.

GEEN ZORGEN OVER 

WET- EN REGELGEVING

FlexGate neemt alle zorgen 

ten aanzien van wijzigingen 

in wet- en regelgeving bij u 

weg. Periodieke updates voor 

het product zorgen auto-

matisch voor aanpassingen 

in de CAO’s, sociale premies 

en belastingtabellen. De 

objectgeörienteerde architec-

tuur van de software maakt 

ingewikkelde procedures bij 

de jaarovergang overbodig.
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