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CENTRELOR SPORTIVE



Avantaje

Introducere 

Beneficiile pe care centrele sportive le vor câștiga folosind această aplicație sunt numeroase, dar 
să evidențiem cele mai importante:

Optimizarea resurselor umane.

Îmbunătățirea comunicării dintre formator și clienți. 

Facilitarea gestionării și integrării centrului. 

Contabilitatea și gestionarea plăților și pachetelor de formare.
 
Reducerea costurilor fixe, mai puțin personal în administrare. 

Promovări de marketing între centru și clienți. 

Creșterea calității serviciului pentru clienți, datorită rezervării sesiunii de instruire prin APP 
integrata.

Programul EMS Revolution® Sports Center 
Management este o aplicație puternică special 
concepută pentru a îmbunătăți și gestiona centrele 
sportive. Acest program este agil și intuitiv pentru 
utilizatori și permite o interacțiune constantă cu clienții.



Gestionarea clienților
Modulul principal: software responsabil pentru organizarea centrului. Gestionează totul în 
legătură cu centrul, partenerii, abonații etc. într-un mod simplu și intuitiv.

Configurabilitate maximă a programului pentru a se adapta nevoilor curente ale clienților.

Informații privind prețurile oficiale ale centrului și utilizarea camerelor și a sesiunilor.

Rezervări.

Sistem de facturare pentru colectarea tuturor taxelor generate de celelalte module.

Gestionarea plăților.

Rapoarte generice și motor șablon pentru proiectarea de rapoarte noi.

Trimiterea prin e-mail și servicii SMS către parteneri pentru a le menține 
întotdeauna la curent cu știrile, promoțiile etc.



Gestionarea resurselor

Abonați / Parteneri Management 
Gestionarea partenerilor / abonaților și a tuturor datelor asociate: date fiscale și de contact, 
conturi, domiciliu direct, relații între parteneri, grupuri etc.  

Management financiar 

Configurarea tuturor resurselor și activităților (clase personalizate și de grup, traininguri etc.) 

Permite împărțirea resurselor pe orare și / sau sesiuni. 

Sistem de facturare pentru colectarea tuturor taxelor generate de activitatea centru și gestionat de 
aplicație. 

Procesul automat de gestionare a remitențelor.



Rapoarte și gestionarea listelor 

Diferite listări predefinite. 

Diagrame, tabele și rapoarte de exploatare. 

Informații exportabile pentru diferite programe. 

Consultați rezervările și instruirea. 

Consultați taxele, creditele sau soldurile restante din portofel. 

Consultați chitanțele trimise băncii. 

Cerere de corectare a informațiilor personale.

Rezervare de cursuri / activități prin internet. 

Posibilitatea plății prin card de credit.

Numărul mare de liste, grafice și statistici, care oferă toate informațiile necesare pentru gestionarea 
centrului.

Creați programe și indicați numărul de sloturi disponibile, permițând clienților dvs. să se înregistreze pe 
web sau în APP.

Intranetul centrului permite membrilor săi să acceseze toate informațiile referitoare la centru:

Rezervare ON-LINE

Intranet pentru parteneri

Gestionarea activităților 
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Aplicatie personalizata 
Oferim clienților dvs. cele mai confortabile și eficiente instrumente 
care le vor permite să facă rezervări, consultanți și informații și să 
primească alerte în timp real. 

Complet integrat și gestionat de managementul panoului. Datorită 
serviciului de alertă mobilă, clienții dvs. vor fi întotdeauna avertizați 
asupra oricărei știri din centru, a ofertelor exclusive sau a 
activităților.

Disponibil pe Android și iOS.

Alerte sistem.

Agenda personală.

Rezervarea sesiunilor / activităților de formare.

Urmărirea știrilor și a altor evenimente.

Plata prin card de debit sau de credit.

Rețea socială



Lansare
Pentru lansarea centrului, vom efectua un proces inițial de parametrizare pentru a adapta aplicația EMS 
Revolution® la centrul dvs. În cazul în care aveți date sau programe anterioare, vom migra toate datele 
dvs. de către tehnicianul nostru specializat pentru a preveni pierderea datelor.

CENTRELE DE REVOLUTIE CENTRALE: Licenta Matchpoint BASE + Generic EMS APP. Închirierea 
licenței: Începând cu 40 € - comision lunar - Serviciul include întotdeauna întreținere și actualizări. Timp 
estimat pentru execuție și pornire: 15/20 zile (fără TVA)

 Întreținerea tuturor versiunilor include următoarele: 

Asistență prin telefon și e-mail în timpul orelor de program.

Accesul de la distanță la echipamentele clienților pentru rezolvarea incidentelor legate de aplicație.

Acces la actualizările și îmbunătățirile versiunii instalate a software-ului.

Backup de date zilnic.

Actualizări, module și compatibilități ale sistemului de puncte de meci.

Tarife si conditii generale 

Întreținere



W W W .E M S R E V O L U T I O N.C O M


