
NAJLEPSZE ROZWIĄZANIE DLA CIEBIE I TWOICH KLIENTÓW

 SOFTWARE
ZARZĄDZAJĄCE

CENTRAMI SPORTOWYMI



Zalety

Wstęp

Korzyści wynikające z użytkowania aplikacji są liczne:

Optymalizacja zasobów ludzkich

Lepsza komunikacja między trenerem i klientem

Ułatwienie zarządzania centrum sportowym

Księgowość, zarządzanie płatnościami i pakiety szkoleniowe

Zmniejszenie stałych kosztów, mniej pracowników administracji

Działania marketingowe pomiędzy centrum i klientem

Lepsza jakość obsługi klienta dzięki opcji zapisów online na treningi

EMS Revolution Sport Center Management to 
specjalnie zaprojektowana aplikacja, która pozwala 
udoskonalać i zarządzać centrami sportowymi.



Zarządzanie klientami
Główny moduł – intuicyjny i łatwy w obsłudze software odpowiedzialny za organizację centrum 

Aplikacja jest możliwa do skonfigurowania dzięki czemu dopasowuje się do potrzeb klientów

Informacje na temat cen, miejsc treningów

Rezerwacje

System rozliczeniowy do pobierania opłat generowanych przez inne moduły

Zarządzanie płatnościami

Raporty i szablony do ich projektowania

Automatyczny mailing i SMS-y do klientów o nowych promocjach
i informacjach związanych z treningami 



Zarządzanie zasobami 

Zarządzanie subskrybentami / partnerami
Zarządzanie partnerami / subskrybentami: dane fiskalne i kontaktowe, konta, bezpośrednie 
miejsca zamieszkania, relacje między partnerami, grupy itp.

Zarządzanie finansami

Konfiguracja wszystkich zasobów i działań (spersonalizowane i zajęcia grupowe, szkolenia itp.)

Podział zasobów według harmonogramów i / lub sesji

System rozliczeniowy do zbierania wszystkich opłat generowanych przez działalność centrum i 
zarządzanych przez aplikację

Automatyczny proces zarządzania przekazami pieniężnymi



Zarządzanie raportami

Różne predefiniowane aukcje

Wykresy, tabele i raporty eksploatacyjne

Informacje do eksportu do różnych programów

Rezerwacje i szkolenia

Opłaty, kredyty lub zaległe salda w portfelu

Rachunki wysłane do banku

Wnioski o korektę danych osobowych

Rezerwacja szkoleń / aktywności za pośrednictwem Internetu

Możliwość płatności kartą kredytową

Duża liczba aukcji, wykresów i statystyk, która oferuje wszystkie
informacje niezbędne do zarządzania centrum

Twórz harmonogramy i wskazuj liczbę dostępnych slotów, umożliwiając klientom rejestrację za 
pośrednictwem Internetu lub aplikacji mobilnej.

Intranet centrum umożliwia jego członkom dostęp do wszystkich informacji związanych z centrum:

Rezerwacja ON-LINE

Intranet dla partnerów

Zarządzanie działalnością

 
 

 

BEZ OPŁAT
BEY ROYALTY
BEZ ZOBOWIĄZAŃ



Dostosowana aplikacja mobilna
Dajemy Twoim klientom najbardziej komfortowe i wydajne 
narzędzie, które pozwoli im dokonać rezerwacji, skonsultować 
wydarzenia i wydarzenia oraz otrzymywać powiadomienia.

W pełni zintegrowany i obsługiwany z poziomu zarządzania 
panelami. Dzięki usłudze alertów mobilnych klienci będą 
zawsze powiadamiani o wszelkich nowościach w centrum, 
promocyjnych ofertach i aktywnościach. 

Dostępne na Androida i iOS.

System alarmów.

Osobisty kalendarz.

Rezerwacja sesji szkoleniowych / aktywności.

Śledzenie nowości i wydarzeń.

Płatność kartą debetową lub kredytową.

Social Network



Start-up
W momencie uruchomienia centrum przeprowadzimy wstępny proces parametryzacji, aby dostosować 
aplikację EMS Revolution do Twojej działalności. W przypadku posiadania poprzednich programów, 
dokonamy migracji wszystkich danych przez naszego technika, aby zapobiec utracie informacji.

CENTRA EMS REVOLUTION: licencja BASE Matchpoint + ogólna aplikacja EMS.
Wypożyczenie licencji: Począwszy od 40 € - bez miesięcznej opłaty - usługa zawsze obejmuje konserwację i 
aktualizacje. Czas szacowany na wykonanie i uruchomienie: 15/20 dni (bez VAT)

Konserwacja wszystkich wersji obejmuje:

Wsparcie telefoniczne i e-mailowe w godzinach pracy biura

Zdalny dostęp do urządzeń klientów do rozwiązywania problemów związanych z aplikacją

Dostęp do aktualizacji i ulepszeń zainstalowanej wersji oprogramowania

-Codzienna kopia zapasowa danych

Aktualizacje, moduły i kompatybilności systemu punktowego.

Ceny i warunki ogólne

Konserwacja
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