
TELJESKÖRŰ MEGOLDÁS AZ ÖN ÉS ÜGYFELEI SZÁMÁRA

 

SZOFTVERES
KEZELÉSE

SPORTKÖZPONTOK



Előnyök

Bevezetés

Az alkalmazás a sportközpontok/ edzőcentrumok számára nyújtott számos előnye közül 
kiemeljük a legfontosabbakat:

Emberi erőforrások optimalizálása.

Trainerek  és az ügyfelek közötti kommunikációs lehetőség.

Megkönnyíti a sportcentrum irányítását és ellenőrzését.

Könyvelés, bevételek és bérletek kezelése.

Fix költségek csökkenése, kevesebb személyzet az administrációban. 

Promóciós lehetőség a sportcentrum és ügyfelei között.

Növelje az ügyfélszolgálat minőségét, köszönhetően az integrált APP-n keresztüli 
foglalási rendszernek.

Az EMS Revolution Sports Center Management program 
egy olyan hatékony alkalmazás, amelyet kifejezetten a 
sportközpontok, edzőcentrumok fejlesztésére és 
irányítására terveztek. A program hatékony és rugalmas 
a felhasználók számára, továbbá folyamatos interakciót 
tesz lehetővé az ügyfelekkel.



Ügyfélkezelés
Fő modul: a központ irányításáért felelős szoftver. Egyszerűen és hatékonyan kezel minden a 
központhoz, a partnerekhez, a felirakozókhoz  stb. kapcsolódó feladatot. 

Maximális konfigurálhatóság az ügyfelek igényeinek megfelelően.

Nyomonkövetési lehetőség  az edzőcentrum árai és eszközök kihasználtsága alapján.
 
Foglalási renszer.

Számlázási rendszer a többi modul által generált díjak beszedésére.

Pénzügyi tranzakciók nyomonkövetése.

Kimutatás- és sablonmotor  jelentések elkészítéséhez.

Automatikus levelezés és SMS, hogy vendégei mindig naprakészek
legyenek a friss hírekről, promóciókról, stb.



Erőforrás menedzsment

Feliratkozók / Vendégek kezelése
Feliratkozók / Vendégek kezelése megadott adataik alapján: pénzügyi, kapcsolattartási adatok, 
számlák, lakóhely, kapcsolatok a partnerek között, csoportok, stb

Pénzügyi menedzsment

Minden erőforrás és tevékenység konfigurálása (személyre szabott és csoportos edzések, 
tréningek, stb.)

Lehetővé teszi az erőforrások megosztását órarend és / vagy különedzés.

Számlázási rendszer az edzőcentrum és az aplikáció által értékesített edzések díjainak 
bevételezésére.

Átutalások automatikus kezelése.



Kimutatások és jelentések kezelése

Különböző előre meghatározott kimutatások listázási lehetősége.

Diagramok, táblázatok és pénzügyi jelentések.

Exportálható információk különböző programokhoz.

Konzultáljon a foglalások és edzésekkel kapcsolatosan.

Konzultáljon a díjakról, hitelkeretről vagy rendelkezés álló egyenlegről.

Konzultáljon a banki utalásokról.

A személyes adatok módosításának igénylési lehetősége.

Edzések / Időpontok foglalása az interneten keresztül.

Bankkártyával történő fizetési lehetőség.

Sokrétű kimutatási lehetőség, grafikonok és statisztikák, melyek szükségesek az edzőcentrum 
vezetéséhez.

Készítsen órarendet és jelezze a rendelkezésre álló szabad időpontokat, amely lehetővé teszi az 
ügyfelek számára, hogy az interneten vagy a mobilalkalmazáson keresztül bejelentkezzenek.

A központ intranetje lehetővé teszi tagjainak, hogy hozzáférjenek a központhoz kapcsolódó összes 
információhoz:

ON-LINE foglalási rendszer

Intranet a partnerek számára

Tevékenységkezelés
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Testreszabott mobilalkalmazás
A legkényelmesebb és leghatékonyabb eszközt ajánljuk a vendégei 
számára, amely lehetővé teszi, hogy foglaljanak, időpontokról és 
kérdéseikkel kapcsolatosan konzultáljnak, továbbá valós idejű 
értesítséket kapjanak.

Teljesen integrált és kezelhető a sportközpont paneljéből. A mobil 
értesítési rendszernek köszönhetően a vendégei mindig értesülnek 
a sportközpont legújabb híreiről, exkluzív ajánlatokról és 
szolgáltatásokról.

Letölthető Android és iOS-on.

Értesítési/ emlékeztető rendszer.

Személyes napirend.

Edzések / szolgáltatások lefoglalása.

Hírek és egyéb események követése.

Fizetés bankkártyával vagy hitelkártyával.

Közösségi háló.



Üzembe helyezés
Az üzembe helyezés első lépéseként az EMS Revolution alkalmazás központjához való kapcsolódás 
fogjuk elvégezni. Amennyiben már korábban rendelkezett programmal, az adatvesztés elkerülése 
érdekében szakemberünk ezeket integrálja.

EMS REVOLUTION CENTERS: Matchpoint BASE licenc + Általános EMS APP.
Licenc bérlése: 40 € -tól (nettó)/hó
A szolgáltatás mindig tartalmazza a karbantartást és a frissítéseket.
A telepítés és üzembe helyezés becsült ideje: 15/20 nap 

Minden verzió karbantartása a következőket tartalmazza:

Telefon és e-mail támogatás irodai munkaidőben.

Távoli hozzáférés az ügyfelekhez az alkalmazással kapcsolatos fennakadások megoldásához.

Hozzáférés a szoftver telepített verziójának frissítéséhez és fejlesztéseihez.

Napi adatmentés.

Match point rendszer frissítések, modulok és kompatibilitások.

Árak és általános feltételek

Karbantartás
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