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Het belang om alle bezoekers in een bedrijf te registreren heeft sinds de uitbraak van het Covid-19 virus aan belang 

 gewonnen. Bedrijfsleiders zetten alles in het werk om een uitbraak van een besmettingshaard in hun firma te  vermijden! 

Maar bezoeken van externen is onvermijdelijk: chauffeurs bij afhalingen en leveringen, externe  onderhoudsdiensten 

binnen het bedrijf, tijdelijke externe werknemers, noodzakelijke contacten met klanten en leveranciers, …

Daarom is het heel belangrijk dat bezoekers zich registreren op een snelle, efficiënte en gebruiksvriendelijke manier. 

Daarbovenop is de noodzaak om toegangsbeperkingen en -controles uit te voeren binnen de bedrijfssites voor o.a. 

externe werknemers enkel toegenomen.

Daarom hebben The Staff Solutions, gespecialiseerd in alle mogelijke vormen van bezoekersregistratie en Protime, een 

toonaangevend bedrijf op gebied van tijdregistratie en toegangscontrole en de handen in elkaar geslagen

UW BEZOEKERS REGISTREREN? 
LAAT DIT AAN GATEHOUSE OVER!

SLAAN DE HANDEN IN ELKAAR!&

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

Serge Demeyere, zaakvoerder van 
The Staff Solutions: 
“Onze oplossing, Gatehouse, biedt heel wat 
mogelijkheden en opties die voldoen aan 
ongeveer alle behoeftes van kleine, mid-
delgrote en grote ondernemingen in het 
kader van het registreren van bezoekers, 
ongeacht in welke sector die actief zijn.
Selectie van een bezoekreden die elk hun 
specifieke instructies weergeven tijdens de 
registratie, meerdere ingangen mogelijk, 
registratie in de moedertaal van de bezoe-
ker, eenvoudige opzoekmogelijkheden van 
geregistreerde bezoeken, accurate evacu-
atielijsten van bezoekers online beschik-
baar tijdens incidenten, … zijn maar een 
kleine greep uit die mogelijkheden.

Stef Gheysen, sales manager  
Gatehouse bij The Staff Solutions: 
“Regelmatig worden we geconfronteerd 
met de vraag om of ook toegangscontrole 
voor bezoekers mogelijk is in Gatehouse, 
onze elektronische bezoekersregistratie.
Wij hebben de slogan “Schoenmaker, blijf 
bij uw leest” hoog in ons vaandel gehou-
den. Daarom zijn op zoek gegaan naar 
een solide partner, gespecialiseerd in toe-

gangscontrole, die geïnteresseerd is om 
de voordelen van onze oplossingen Ga-
tehouse te integreren met hun bestaande 
oplossing.
En zo zijn we in contact gekomen met de 
firma Protime, ons niet ongekend gezien 
wij hen bij een aantal van ons klanten al 
hadden ontmoet in het kader van hun toe-
gangscontrole en tijdregistratie.
Zowel technisch als cultureel was er een 
grote fit tussen beide bedrijven waardoor 
de uitwerking van een mogelijke samen-
werking en integratie heel vlot en snel is 
verlopen.
Op die manier kunnen we nu ons product 
Gatehouse nu aanbieden in een standalone 
omgeving of in een geïntegreerde versie 
van Protime.”
 
Peter s’Jongers, oprichter en CEO 
van Protime: 
“Sinds 1995 biedt Protime oplossingen en 
diensten aan op het gebied van tijdregis-
tratie, toegangscontrole en personeels-
planning. Onze organisatie telt intussen 
ruim 300 ‘Protimers’ die een voortduren-
de focus leggen op innovatie, ontwikkeling 
en uitbreiding van onze workforce ma-

nagementoplossingen over heel Europa. 
We hebben vestigingen in Aartselaar, Na-
men, Lommel, Waddinxveen, Frankfurt, 
Capellen, Parijs en Manchester.
Sinds onze beginjaren investeren we hard 
in innovatie en groei. In dat kader namen 
we in 2018 Strobbo over, een jonge start-
up ontwikkelaar van een tool voor flexi-
bele personeelsplanning met klanten zoals 
McDonalds en Ellis Gourmet Burger. Met 
de uitbraak van de coronacrisis voegden 
we zelf een contact tracing rapportage toe 
aan onze tijdregistratiesoftware.
Tijd wordt steeds belangrijker in onze 
samenleving. Organisaties moeten zich 
voortdurend aanpassen aan de steeds 

sneller veranderende wereld. Met behulp 
van technologie kunnen we ons vandaag 
anders organiseren. Dit houdt in dat men 
voortdurend op zoek zal blijven gaan naar 
verschillende manieren om de tijd van het 
menselijk kapitaal te optimaliseren.”

Kristof Sulmon, Technical  
Consultancy Manager bij Protime: 
“Ons eigen team van ontwikkelaars werkt 
volop aan de uitbreiding van myProtime 
en andere modules van onze workforce 
managementoplossingen. Voor de be-
zoekersmodule waren we al een tijdje op 
zoek naar een leverancier die specialist 
is in elektronische bezoekersregistratie.  

The Staff Solutions heeft met  Gatehouse 
een competente tool die net zoals 
 myProtime volledig in de Cloud beschik-
baar is. 
De integratie met Gatehouse is een meer-
waarde voor myProtime, waarin onder 
andere tijdregistratie, afwezigheids-
management en toegangscontrole al mo-
gelijk zijn. Daarbovenop zorgt myProtime 
als intuïtieve employee self-service er-
voor dat werknemers direct aan de slag 
kunnen, zowel op mobiel als desktop. Dit 
hebben we ook voor ogen met de nieuwe 
integratie van de Gatehouse software: per-
formant, toegankelijk op alle toestellen en 
eenvoudig in gebruik.”


