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Spor merkezi yazılımı, Spor merkezi programı, Spa merkezi yazılımı, Spa merkezi programı, Firness merkezi yazılımı, Fitness merkezi programı, En iyi fitness programı, En iyi fitness 
yazılımı, Fitness ve Spor merkezi Rezervasyon takip, Fitness ve Spor merkezi Cari hesap takip, Fitness ve spor merkezi üye takip, Fitness ve spor merkezi Diyet ve Spor takip, Fitness ve 
spor merkezi personel takip.

Spor ve Spa Rezervasyon

Spor ve Spa merkezlerinde çalışan personelinizin, vardiya 
tanımlarını yapın, üye rezervasyonlarını girin ve üyelerinizin  
rezervasyon düşümlerini gözlemlerken, personelinizin 
hakedişlerini otomatik hesaplayın.

Banka Takip

İstediğiniz kadar banka ve şube oluşturun, yapılan tüm öde-
meleri ve hareketleri takip edin, Kasa-Banka, Cari-Banka, Üye 
Banka hizmetlerinin detaylarını rahatlıkla tutun ve inceleyin.

Kasa Takip

Kasa kartları oluşturun, Yetkilere göre kasaları sınırlandırın, 
Kasa işlemlerini ve hareketlerinizi tutarak takip edin.

Cari Kart Takibi

Malzeme, ürün ve hizmet alışverişi yaptığınız firmaların, borç 
alacak durumlarını, işletmeniz ile ilişkilerini tutabileceğiniz bir 
modüldür. 

Grup Ders Takibi

Spor eğitmenlerinizin dersini kaç kişi takip etmiş, hangi 
eğitmen hangi grup dersini vermiş ve ne kadar hakediş 
kazanmış takip edin, değerlendirin.

Egzersiz ve Ölçüm takip

Üyelerinizin yapacağı egzersizlerin takibini yapın. Tanita ölçüm 
cihazlarından ölçümlerini otomatik alın ve gelişimlerini takip 
edin.

Diyet ve Beslenme

Diyet ve Beslenme uzmanlarını kolaylıkla kullanabileceği bu 
modülde alt besin gruplarından, ana besin gruplarını 
oluşturarak besin değerlerini otomatik hesaplayabilirsiniz.

Dialoglar

Üye temsilcilerinin, Potansiyel üye ve üyeler ile yaptığı veya 
yapacağı tüm görüşmeleri izleyip planlayabildiği bir modüldür.

Dialog Yönetimi

Satış müdürünün, üye temsilcilerine, excel, sözleşmesi biten 
ve potansiyel üyelerden görüşme atayabileceği, üye temsilcile-
rini izleyip  üye değerlendirmelerini yapacağı modüldür.

Potansiyel Üye

Henüz bir üyelik sözleşmesi yapmamış tesisiniz hakkında 
bilgiye sahip üye olma potansiyeli olan kişilerin tutulduğu 
alandır. 

Misafir İlişkileri

Üye ve misafir ilişkilerinizi yönetin. Hangi üyeniz kaç misafir 
getirmiş, kaçı kulübünüze üye olmuş rahatlıkla gözetleyip 
denetleyin.

Personel Training

Eğitmenlerinizin spor merkezinizdeki tüm vaktini planlayarak 
performansını kontrol edin. Hakedişlerini  otomatik saptayın. 
Üye paketlerini üyelere onaylatarak otomatik olarak düşün. 

Seans Kullanımı

Üyelerinizin almış olduğu spa paketlerini ister spa rezervasyon 
isterseniz otomatik seans kullanım alanından düşebililir, 
üyenizin türm rezervasyon içeriklerini inceleyebilirsiniz.

Malzeme Satışı

Ürün ve malzeme satışınız artık çok kolay olacak. Dokunmatik 
ekranlar kullanarak, kartlı veya handkey II el okuycu cihazınız ile 
satışlarınızı kolaylaştıracaksınız.

Bakiye Yükleme

Üyelerinizin, işletme içersinde para taşımasını ön ödeme 
alarak engelleyebilirsiniz. Alınan ödemeleri, kart veya biometrik 
el okuyucu (handkey II) ile düşebilirsiniz.

Personel Takip

Personelinizin borç alacak ilişkilerini, verebileceği eğitim ve 
sertifikalarını, prim ve hakedişlerini hesaplayın, rezervasyon 
modülünde gösterererek, rezervasyonlarını takip edin.

Üyelik Sözleşmeleri

Üyelerinize istediğiniz kadar sözleşme yapabilirsiniz, üyelik 
dondurma, üyelik yükseltme ve grup üyelik işlemlerini kolayca 
yapabilirsiniz.

Üyeler

Üyeleriniz ile alakalı tüm detaylara tek bir ekran üzereinden 
ulaşabilirsiniz. Üyenizin, üyelik geçmişini, dialoglarını, tem-
silci bilgileri ile sağlık bilgilerini takip edebilirsiniz. 


