
MÜŞTERILERINIZ VE SIZIN IÇIN EN EKSIKSIZ ÇÖZÜM

 SPOR MERKEZLERININ

YAZILIM
YÖNETIMI



Avantajları

Giriş

Spor merkezlerinin bu uygulamayı kullanarak kazanacakları faydalar çoktur, ancak en 
önemlilerini vurgulayalım:

İnsan kaynaklarının optimizasyonu.

Eğitimci ve müşteriler arasındaki iletişimde geliştirme.

Merkezin yönetimini ve entegrasyonunu kolaylaştırmak.

Ödeme ve eğitim paketlerinin muhasebesi ve yönetimi.

Sabit maliyetlerin azaltılması, yönetimde daha az personel istihdamı.

Merkez ve müşteriler arasında pazarlama promosyonları.

Entegre uygulama aracılığıyla, yapılan eğitim oturumunun  takibi sayesinde müşteri 
hizmetlerinin kalitesini artırın.

EMS Revolution® Spor Merkezi Yönetimi programı, 
özellikle spor merkezlerini geliştirmek ve yönetmek 
için tasarlanmış güçlü bir uygulamadır. Bu program 
kullanıcılar için çevik ve sezgiseldir ve müşterileri ile 
sürekli bir etkileşim sağlar



Müşteri yönetimi
Ana Modül: merkezin organizasyonundan sorumlu yazılım. Merkez, partnerler, aboneler vb. ile 
ilgili her şeyi basit ve sezgisel bir şekilde yönetir.

Müşterinin mevcut gereksinimlerine uyarlamak için programın maksimum yapılandırılabilirliği.

Merkezin resmi fiyatları ve oda ve oturumların kullanımı hakkında bilgi.

Rezervasyonları.

Diğer modüller tarafından üretilen tüm ücretlerin tahsil edilmesi için faturalandırma sistemi.

Ödeme yönetimi.

Yeni raporların tasarımı için genel raporlar ve şablon motoru.

Partnerlere, haber, promosyon vb. konularda her zaman güncel 
kalmaları için otomatik posta ve SMS hizmeti.



Kaynak yönetimi

Aboneler / Partnerler Yönetim
Partnerlerin / abonelerin tüm ilgili verileri yönetmesi: mali ve iletişim bilgileri, hesaplar, doğrudan 
ikametgahlar, ortaklar arasındaki ilişkiler, gruplar vb.

Finansal Yönetim

Tüm kaynak ve faaliyetlerin yapılandırılması (kişiselleştirilmiş ve grup sınıfları, eğitimler vb.)

Programların ve / veya oturumların kaynakların bölümlerine ayrılmasını sağlar.

Merkezin faaliyeti tarafından oluşturulan ve uygulama tarafından yönetilen tüm ücretlerin tahsiline 
yönelik faturalandırma sistemi.

Havale yönetimi için otomatik işlem.



Raporlar ve listeler yönetimi

Various predefined listings.

Charts, tables and exploitation reports.

Exportable information to different programs.

Rezervasyon ve eğitim bilgileri

Elektronik cüzdandaki ücretler, krediler veya ödenmemiş bakiyeler

Bankaya gönderilen makbuzlar

Kişisel bilgilerin düzeltilmesi

İnternet üzerinden eğitim / etkinlik rezervasyonu.

Kredi kartı ile ödeme imkanı.

Merkezi yönetmek için gerekli bilgileri sunan çok sayıda liste, grafik ve istatistik seçeneği. 

Müşterilerinizin web üzerinden veya mobil APP üzerinden kaydolmalarına olanak tanıyan programları 
oluşturun ve müsaitlik durumunu belirtin.

Merkezin intraneti, üyelerinin merkezle ilgili tüm bilgilere erişmesini sağlar:

Online rezarvasyon

Partnerler için intranet

Etkinlik Yönetimi

 
 

 

UCRET YOK
BAGLILIK YOK
TAAHHUT YOK



Özel Mobil Uygulama
Müşterilerinize rezervasyon yapmalarını ve olaylar, gelişmeler 
hakkında gerçek zamanlı olarak bilgilendirmelerini sağlayacak 
rahat ve verimli bir araç veriyoruz.

Panel yönetiminize tamamen tümleşik ve düzenlenmiş Mobil 
uyarı servisi sayesinde müşterileriniz her zaman merkezdeki 
herhangi bir gelişmeden, özel teklifler veya faaliyetlerden 
haberdar olabilecek.

Android ve iOS
 
Uyarı sistemi

Kişisel ajanda

Eğitim seanslarının / faaliyetlerinin rezervasyonu.

Haber ve diğer olayların takibi

Banka veya kredi kartı ile ödeme.

Sosyal ağ



Başlangıç
Merkezinizin faaliyete geçmesi sırasında, EMS Revolution® uygulamasını merkezinize uyarlamak için bir 
ilk parametre belirleme işlemi gerçekleştireceğiz. Verileriniz veya önceki programlarınızın olması durumun-
da, veri kaybını önlemek için tüm verilerinizi uzman teknisyenimiz tarafından aktaracağız.

EMS REVOLUTION® MERKEZLERİ Matchpoint BASE Lisansı + Genel EMS APP :
Lisans Kiralama: 40 € 'dan başlayan fiyatlarla - aylık ücret - Hizmet her zaman bakım ve güncellemeleri içerir.
Yürütme ve başlatma için tahmini süre: 15/20 gün (KDV hariç).

Tüm sürümlerin bakımı aşağıdakileri içerir:

Mesai saatleri içerisinde telefon ve e-posta desteği.

Uygulama ile ilgili olayların çözümü için müşteri ekipmanlarına uzaktan erişim.

Yazılımın kurulu sürümünün yükseltme ve geliştirmelerine erişim.

Günlük veri yedekleme.

Karşılaştırma noktası sistem güncellemeleri, modülleri ve uyumlulukları

Fiyatlar ve Genel Koşullar

Bakım
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