SOFTWARE
DE GESTÃO DE

CENTROS ESPORTIVOS

A SOLUÇAO MAIS COMPLETA PARA VOCÊ E SEUS USUÁRIOS

Introduçao
O programa de gestão de centros esportivos EMS
Revolution® é uma poderosa aplicaçao de computador
especialmente concebida para a melhoria e controlo
de centros, ágil e intuitiva para os usuários, e que
permite levar uma gestão de comunicação constante
para os clientes.

Vantagens
Os benefícios que o centro obtém ao usar esta aplicação são muito numerosos, mas cabe
ressaltar:
Optimização de recursos humanos.
Melhor comunicação entre coach e cliente.
Facilita a gestão integral do centro.
Contabilidade e gestão de pagamentos e bônus.
Redução de custos fixos, menos pessoal na administração.
Ações de marketing entre o centro e o usuário.
Aumento na qualidade do atendimento ao cliente, mediante reserva de aulas pela APP integrada.

Gestão de clientes
Módulo PRINCIPAL, que é o sistema de computador base de organização do centro, gestiona
tudo relacionado aos parceiros/assinantes e ao centro de uma forma simple e intuitiva.
Configurabilidade máxima do programa para se adaptar às suas necessidades atuais, e
modificável para poder expandir de acordo com as necessidades.
Definição das tarifas oficiais do centro e as distintas restrições sobre o uso de pistas,
quartos…(Horários, fechaduras).
Geração de todos os tipos de reservas sobre os recursos definidos.
Sistema de cobrança para a cobrança de todos os cargos gerados pelos outros módulos.
Processos de gestão de cobrança através de remessas bancárias.
Relatórios genéricos e mecanismo de templates para o desenho
de novos relatórios.
Possui serviços de envio automático de correspondência e SMS
aos parceiros para se manterem informados rápidamente das
notícias, taxas, promoções, etc.

Gestão de recursos
Configuração de todos os recursos e actividades (aulas personalizadas e coletivas, treinamentos,
etc.) de que o centro dispõe para sua gestão.
Permite a partição dos recursos por horários e/ou pistas.

Controle de assinantes / parceiros
Gestão dos parceiros/assinantes e todos os dados associados: dados fiscais e de contato, contas
bancárias, domicílios, relações entre parceiros, grupos, etc.

Gestão econômica
Sistema de cobrança para a cobrança de todos os cargos gerados pela actividade do centro e
gerenciado pela aplicação.
Processo automático para a gestão de remessas.

SEM CUSTOS
SEM COMPROMISSOS
SEM PERMANÊNCIA

Relatórios e listas de gestão do centro
Tem um grande número de listagens, gráficos e estatísticas, que oferecem todas as informações
necessárias para a gestão do centro.

Várias listagens predefinidas.
Gráficos, tabelas e relatórios de exploração.
Informação exportável para diferentes programas.

Alugue Online
Reservas de aulas/atividades pela internet.
Possibilidade de pagamento por cartão de crédito ou bolsa de saldo.

Intranet para parceiros
A intranet do centro permite que seus parceiros acessem toda a informação relacionada à gestão do
centro
Consulta de reservas e aulas.
Consulta de cobranças, pagamentos o saldos pendentes em sua carteira.
Consulta dos recibos enviados ao banco.
Pedido de retificação de informação pessoal

Gestão de atividades direcionadas
Crie agendamentos e indique o número de assentos disponíveis e permita que seus clientes se registrem por meio da Web ou da aplicação para dispositivos móveis.

App móvel personalizada
Colocamos à disposição de seus clientes, a ferramenta mais
confortável, rápida e eficiente para fazer suas reservas,
consultar eventos, visualizar informações, receber alertas em
tempo real. Totalmente integrado e gerenciado a partir do seu
painel de gerenciamento. Graças ao serviço de alertas móveis,
os seus clientes serão sempre informados sobre quaisquer
desenvolvimentos no centro, ofertas, desafios.
Disponível no Android e no iOS.
Sistema de alertas
Agenda pessoal.
Reserva de aulas / atividades.
Acompanhamento de notícias e outros eventos.
Pagamento por cartão ou crédito.
Rede social

Start-up
Para o start-up em seu centro, realizamos um processo de parametrização inicial para ajustar a aplicação
de revolução do EMS ao seu centro. No caso de você ter dados ou programas anteriores, nós faríamos
uma migração de dados pelo nosso computador para salvar todos os dados dos clientes.

Manutenção
A manutenção para todas as versões inclui os seguintes pontos:
Suporte por telefone e e-mail durante o horário de trabalho.
Acesso remoto ao equipamento do cliente para a resolução de incidentes relacionados a aplicaçao.
Acesse as atualizações e melhorias da versão instalada.
Backup diário de dados.
Atualizações, módulos e compatibilidades do Matchpoint System.

Preços e Condições Gerais
CENTROS EMS REVOLUTION®: Licença Matchpoint BASE + APP Genérica EMS. Alugue da Licença:
A partir de 40 € - mensalidade - O serviço inclui sempre manutenção e atualizações.
Prazo de execução e start-up: 15/20 dias (I.V.A. não incluso nos preços).
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