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Interflex en plano. bundelen hun krachten voor sterk 
workforce management  
 

• Interflex en plano. zijn nu één team 

• Robert Schüler blijft manager van plano. en zal ook het management van de business 
unit Workforce Management van Interflex overnemen 

• Klanten profiteren van één groot team van consultants en adviseurs 

• plano. is vanaf nu actief onder de naam ‘plano solutions gmbh’  
 

Stuttgart, Duitsland, 12 januari 2023 - Na het bekendmaken van de overname begin november vorig 

jaar zijn de twee partnerbedrijven Interflex en plano., aanbieder van workforce management 

oplossingen, nu één team. Allegion, het moederbedrijf van Interflex, heeft de overname van plano. 

voltooid op 3 januari 2023.  

Vanaf nu is plano.’s nieuwe bedrijfsnaam ‘plano solutions gmbh’ (of Plano). Met onmiddellijke ingang 

zal Robert Schüler, voorheen directeur van plano., de leiding over Plano nemen. Daarnaast zal hij 

leidinggeven aan de business unit Workforce Management bij Interflex. Als merk van Interflex op het 

gebied van Advanced Workforce Management wordt de huisstijl van Plano verder in lijn ontwikkeld. Dit 

betekent onder andere dat het logo zal worden aangevuld met de vlinder van Interflex. 

Alles vanuit één hand 

Voor Interflex en Plano is de fusie een belangrijke en logische stap, aangezien veel klanten de 

oplossingen en producten van de twee bedrijven al combineren. Vanaf nu kunnen klanten dus 

profiteren van talloze synergiën: een gezamenlijke, brede oplossing en productportfolio op het gebied 

van workforce management, de continue verdere ontwikkeling van de software en een groter team 

van deskundige consultants. Robert Schüler blijft leidinggeven aan zijn team en blijft actief als 

klantadviseur. "Mijn team en ik kijken uit naar de nieuwe uitdaging", zegt Robert Schüler. "Samen met 

Interflex bieden we nu alles uit één hand, waarbij we een moderne en krachtige oplossing creëren 

waarmee we onze klanten willen inspireren." 

Meer informatie: www.interflex.com 

 

 

 

 

http://www.interflex.com/nl-nl/
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Bijschrift: 
Robert Schüler, manager van 
plano solutions gmbh, en 
Bernhard Sommer, managing 
director van Interflex. 
Foto: Interflex Datensysteme 
GmbH  
 

 

 

 
Bijschrift: 
Robert Schüler neemt het 
management over van plano 
solutions gmbh en leidt bovendien 
de divisie Advanced Workforce 
Management bij Interflex. 
Foto: Interflex Datensysteme 
GmbH  
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Perscontact: 

Sabine van den Ende 
 
Interflex NL 
Allegion 
 
Telefoon: +31 (0) 347 32 58 58 
E-mail: sabine.vandenende@allegion.com 
www.interflex.com 

Alexander Schmitz 
 
Communication Consultants GmbH 
 
 
Telefoon: +49 (0) 711 97893-41 
E-mail: interflex@cc-stuttgart.de 
www.cc-stuttgart.de 
 

 

Over Interflex: 
Interflex Datensysteme GmbH is gespecialiseerd in op maat gemaakte hardware- en softwareoplossingen voor 
moderne toegangsconcepten en tijdbeheer. Het aanbod omvat totaaloplossingen voor workforce management 
met tijdregistratie, tijdbeheer en personeelsplanning, alsook innovatieve beveiligingsoplossingen voor 
toegangsbeheer en toegangscontrole met evacuatiebeheer, videobewaking en beveiligingscentrales. Enkele 
duizenden systeeminstallaties, waarmee dagelijks ongeveer 5,8 miljoen werknemers worden geadministreerd, 
onderscheiden Interflex als een internationaal toonaangevende leverancier. Interflex Datensysteme GmbH is met 
12 vestigingen vertegenwoordigd in heel Duitsland en heeft vestigingen in Oostenrijk, België, Nederland en 
Zwitserland. Opgericht in 1974 door de pionier van het flexitime model Wilhelm Haller, maakt het bedrijf sinds 
2013 deel uit van de internationale Allegion-groep. 

Ga voor meer informatie naar www.interflex.com 
 

Over Allegion: 
Allegion (NYSE: ALLE) is een wereldwijde pionier op het gebied van naadloze toegang met toonaangevende 
merken als CISA®, Interflex®, LCN®, Schlage®, SimonsVoss® en Von Duprin®. Allegion richt zich op de 
beveiliging voor deuren en aangrenzende gebieden. Ook beveiligt Allegion mensen en middelen met diverse 
oplossingen voor woningen, bedrijven, scholen en instellingen. 

Ga voor meer informatie naar www.allegion.com. 
 

 

In geval van publicatie, verzoeken wij u ons een exemplaar te sturen; in geval van online publicatie, verzoeken wij 
u ons de bijbehorende link te sturen. 
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