
برامج إدارة المراكز 
الرياضية

الحل المتكامل لك و لزبنائك



تقديم

المزايا

   EMS Revolution برانمج إدارة املراكز الرايضية    
 تطبيق معلومايت خمصص لتحسني و التحكم ابملراكز  , فعال و سهل ,

  للمستخدمني و الذي يتيح التواصل بصفة دائمة مع الزبناء

 مزااي استعمال هذا التطبيق من طرف املراكز عديدة, لكن منيز:

حتسني املوارد البشرية
حتسني التواصل بني املدرب و الزبون

تسهيل اإلدارة الكاملة للمركز
احملاسبة و إدارة الدفع و السندات

خفظ التكاليف التابثة, عدد أقل من العمال يف اإلدارة
إجراءات التسويق بني املركز و الزبون

 رفع جودة مصلحة الزبناء , عرب حجز احلصص عرب التطبيق



إدارة الزبائن
املادة األساسية : هو نظام معلومايت لتنظيم املركز, يدير كل ما هو متعلق ابملشرتك أو املنخرط و املركز بطريقة سهلة و مرنة 

مستوى عايل من اإلعدادات  لتأقلم الربانمج مع اإلحتياجات احلالية  و املسقبلية للزبون   
التعريفات الرمسية للمركز و خمتلف املعلومات حول استخدامات الصاالت...

تشمل مجيع أنواع احلجوزات املتعلقة مبوارد املركز 
نظام فوترة لدفع مجيع الرسوم املتولدة من الوحدات األخرى   

عملية إدارة الدفع بواسطة التحويالت البنكية 
تقارير شاملة 

حيتوي على نظام أوتوماتيكي إلرسال الرسائل اهلاتفية و اإللكرتونية للشركاء جلعلهم على
علم جبميع املعلومات , التسعريات, التخفيضات...



إدارة الموارد  

 مراقبة المشتركين و الشركاء

إدارة الحسابات

إعداد مجيع املوارد و األنشطة ( حصص خصوصية و مجاعية , تداريب … ) اليت يعتمد عليها املركز يف إدارته
   يسمح بتقسيم  املوارد على حسب اجلدول الزمين

 

نظام الفوترة جلمع مجيع الرسوم املتولدة عن نشاط املركز و املدار عرب التطبيق  
عملية تلقائية إلدارة التحويالت 

 

 إدارة  الشركاء  و املشرتكني و مجيع املعطيات املتعلقة ب : البياانت الضريبية و بياانت احلساابت البنكية و العناوين و العالقات بني 
الشركاء و اجملموعات...

 



 
 

 

إدارة الحسابات

شبكة انترانيت خاصة للشركاء

اإليجار عبر األنترنيت

تقارير و قوائم إلدارة المراكز

استفسارات حول احلجوزات و احلصص   
 استفسارات حول الرسوم, و االعتمادات أو األرصدة املتوفرة  

استفسارات حول التواصيل املرسلة إىل البنك 
التماس تصحيح املعلومات الشخصية 

حجز احلصص و األنشطة عرب األنرتنيت 
إمكانية الدفع عرب البطاقة البنكية أو احلساب اإللكرتوين   

شبكة املركز انرتانيت متكن الشركاء من احلصول على مجيع املعلومات املرتبطة إبدارة املركز:

قوائم خمتلفة حمددة مسبقا 
رسومات , جداول, و تقارير  االستغالل 
إرسال و تصدير املعلومات لربامج خمتلفة 

 حيتوي على قوائم, رسومات , إحصائيات اليت تقدم كل املعلومات حول إدارة املركز

حتديد الوقت و األماكن املتوفرة مع إمكانية تسجيل الزبناء عن طريق األنرتنيت أو التطبيق على اهلاتف

دون كلفة
دون التزامات

دون انتظار



تطبيق هاتفي مخصص

   iOS متاح على األندرويد و 
نظام التنبيهات 
مذكرة شخصية 

حجز احلصص أو األنشطة 
متابعة أهم األحداث  

الدفع عرب البطاقة البنكية 
  شبكة اجتماعية 

نضع رهن إشارة زبنائك األداة األكثر راحة و فعالية للحجز ,استفسارات حول األحداث و 
احلصول على املعلومات, تلقي التنبيهات يف الوقت املناسب . تطبيق متكامل يدار من لوحة اإلدارة 

اخلاصة بك . بفضل خدمة التنبيهات على اهلاتف ميكن لزابئنك أن يكونو دائما على علم بكل 
جديد خبصوص املركز و التسهيالت و املسارات.



بدء التشغيل

الصيانة

األسعار و الشروط العامة 

EMS Revolution لبدء التشغيل يف املركز املعين ابألمر, ننفذ عملية اإلعدادات األولية إلعداد تطبيق
يف حال وجود بياانت أو برامج سابقة, يقوم فريق عمل متخصص  يف املعلوميات إبرساهلا حلماية بياانت الزبناء  

مراكز EMS REVOLUTION : ترخيص matchpoint BASE + تطبيق يشمل EMS . أتجري الرتخيص : ابتداءا من 40 أورو – 
الرسوم الشهرية – اخلدمة تشمل دائما  الصيانة و التحديثات فرتة التنفيذ و بدء التشغيل : 15/20 يوما ( ضريبة القيمة املضافة غري مدرجة 

يف األسعار  

دعم هاتفي و إلكرتوين خاالل ساعات العمل
االتصال عن بعد إىل أجهزة الزبناء حلل املشاكل أو احلوادث املتعلقة ابلتطبيق .

عمليات التحديثات و التحسينات لإلصدار املثبت .
نسخ احتياطي للبياانت اليومية .

MATCHPOINT حتديثات نظام  

صيانة مجيع اإلصدارات اليت تتضمن النقاط التالية :



WWW .EMSREVO LU T I ON.COM


