
مدیریت نرم افزاری 
مراکز ورزشی

نسل سوم

کامل ترین راهکار برای شما و مشتریان شما



مقدمه

مزایا

برانمه ی مديريت مرکز ورزشی ®EMS Revolution يک برانمه ی کاربردی 
قوی است که به ِويژه به منظور هببود و مديريت مراکز ورزشی طراحی شده 

است. اين برانمه، برانمه ای متداول و بصری ويژه ی کاربران بوده و موجب 
تعاملی اپيدار اب مشرتاين می شود.

 مزااييی که مراکز ورزشی اب استفاده از اين برانمه از آن هبره مند می گردند بی مشار
است. ما در اينجا تنها به چند مورد از آن اشاره می کنيم

هبينه سازی منابع انسانی 
هببود ارتباط ميان مربی و مشرتاين 

تسهيل در مديريت و انسجام مرکز 
حسابداری و مديريت پرداخت ها و بسته های آموزشی 

کاهش هزينه های اثبت، پرسنل اداری کمرت 
تبليغات ابزارايبی ميان مراکز و مشرتی 

    APP افزايش کيفيت خدمات مشرتاين به دليل رزرو جلسات آموزشی از طريق

: 



مدیریت مشتری
 ماژول اصلی: نرم افزار مسئول سازماندهی مشرتی که هر چيزی را که به مرکز، شرکا، مشرتکني و غريه مربوط ابشد

به شکلی ساده مديريت می کند
حداکثر پيکربندی برانمه در انطباق اب نيازهای جاری مشرتاين

اطالعات مربوط به قيمت های رمسی مرکز و استفاده از ااتق ها و جلسات
رزرواسيون

سيستم صدور صورحتساب برای وصول متام هزينه های اجياد شده به واسطه ی ماژول های ديگر
مديريت پرداخت

گزارشات کلی و موتور قالب برای طراحی گزارشات جديد
سرويس خودکار پست و ارسال پيام کواته برای شرکا به منظور به روز منودن اطالعات

آهنا پريامون اخبار، تبليغات و غريه



مدیریت منابع

مدیریت مشترکین/شرکا

مدیریت مالی

پيکربندی متام منابع و فعاليت ها (کالس های خصوصی و گروهی، آموزش ها و غريه)
تفکيک منابع بر حسب برانمه ها و اي جلسات

سيستم صدور صورحتساب برای وصول متام هزينه های اجياد شده به واسطه ی فعاليت مرکز که توسط برانمه مديريت شده اند
 فرايند خودکار مديريت واريزی ها

مديريت شرکا/مشرتکني و متام اطالعات و داده های مربوطه: داده های مالی و اطالعات متاس، حساب ها، نشانی 
های مستقيم، روابط ميان شرکا، گروه ها و غريه



 
 

 

مدیریت فعالیت

اینترانت برای شرکا

رزرو آنالین

مدیریت گزارشات و فهرست ها

ارائه ی مشاوره در خصوص رزرو و آموزش
ارائه ی مشاوره در خصوص هزينه ها، اعتبارات اي مانده های معوقه

ارائه ی مشاوره در زمينه ی رسيدهای ارسالی به ابنک
درخواست اصالح اطالعات پرسنل

رزرو آموزش ها/فعاليت ها از طريق اينرتنت
امکان پرداخت اب کارت اعتباری

اينرتانت مرکز اين امکان را در اختيار اعضای خود قرار می دهد ات به متام اطالعات مربوط به مرکز دسرتسی داشته ابشند:

فهرست های از پيش تعيني شده ی گوانگون
چارت ها، جداول و گزارشات هبره برداری

اطالعات قابل صدور به برانمه های خمتلف

اجياد برانمه های زمان بندی و ارائه ی تعداد راه های موجود برای مشرتاين جهت 
ثبت انم از طريق اينرتنت اي اپليکيشن تلفن مهراه

بدون انتظار
بدون تعهد

بدون هزینه

تعداد زايد فهرست ها، گراف ها و آمارهايی که متاما اطالعات الزم پريامون مديريت مرکز را ارائه می دهند



برنامه ی سفارشی سازی شده ی تلفن همراه

موجود بر روی سيستم های اندرويد و آی او اس
سيستم هشدار

دستور کار شخصی
رزرو کالسها/فعاليت های آموزشی

پيگريی اخبار و ديگر رويدادها
پرداخت اب دبيت کارت اي کارت اعتباری

شبکه ی اجتماعی

ما راحت ترين و موثرترين ابزار را در اختيار مشرتاين مشا قرار می دهيم که به آهنا امکان 
می دهد ات نسبت به رزرو، مشاوره در خصوص رويدادها و اطالعات و درايفت 

هشدارها در زمان واقعی اقدام کنند. مديريت و انسجام کامل از اپنل مديريت مشا.
به دليل سرويس هشدارهای گوشی مهراه، مشرتاين مشا مهواره از هر گونه اخبار مرکز، 

پيشنهادات اي فعاليت های احنصاری ابخرب می شوند.



راه اندازی

نگهداری

نرخ ها و شرایط عمومی

به منظور راه اندازی مرکز خود، ما فرايند اپرامرتی کردن مقدماتی را به منظور تنظيم برانمه ی ®EMS Revolution در مرکز مشا 
اجنام خواهيم داد. چنانچه دارای اطالعات اي برانمه های قبلی ابشيد، متام اطالعات مشا را توسط تکنسني متخصص خود جاجبا 

می کنيم ات از از بني رفنت اطالعات مشا جلوگريی کنيم.

Generic EMS APP برانمه ی + Matchpoint BASE جموز :EMS Revolution® مراکز
اجاره ی جموز: شروع از 40 پوند – هزينه ی ماهيانه – اين سروس مهواره شامل نگهداری و به روز رسانی می ابشد

زمان برآورد شده جهت شروع و اجرا: 15 ات 20 روز (شامل ماليات بر ارزش افزوده منی ابشد)

پشتيبانی تلفن و امييل طی ساعات کاری
دسرتسی از راه دور به جتهيزات مشرتاين به منظور رفع مشکالت و موارد مربوط به برانمه

دسرتسی به به روز رسانی و پيشرفت های نسخه ی نصب شده ی نرم افزار
پشتيبان گريی (Backup) روزانه از اطالعات 

به روز رسانی های سيستم  Match point، ماژول های و سازگاری ها

نگهداری متام نسخه ها شامل:



WWW .EMSREVO LU T I ON.COM


