
travelsoftfitness
TravelSoft Fitness 3.5
ceník platný od 1. 1. 2013 do 28. 2. 2013

TravelSoft Fitness 3.5 základní verze 8 900,- Kč
měsíční poplatek za hosting 490,- Kč
Základní instalace zahrnuje 1 aktivitu (cvičení). V ceně je zahrnuta příprava systému pro konkrétní středisko a zaškolení personálu.  

Rozšiřující moduly | dostupné pouze ve verzi 2.0 a vyšší:

„Klubové karty“ NOVÉ 9 500,- Kč
„Klubové karty“ (analogie k měsíčním tarifům telefonních operátorů) je forma klubového
členství - klient obdrží klubovou kartu a zavazuje se k pravidelné úhradě za poskytnuté
služby. Klubová karta zahrnuje libovolný počet a kombinaci permanentek na
dohodnuté období. Konfiguraci tarifů - názvy, složení „balíčků“ a ceny vytváří provozovatel
fitness studia. Úhrady klubových karet mohou být měsíční, kvartální, půlroční i roční, lze volit
možnost pravidelných plateb i jednorázovou platbu předem s možností slevy. Předností
tohoto systému je garantovaný provoz fitness střediska a stabilizace cash flow.

„Aktivita“ 4 000,- Kč
Platba za každou další aktivitu (např. při rozšíření nabídky studia o „Zumbu“ a „Flowin“
je nutné dokoupit 2 aktivity). Tato cena se účtuje za každou aktivitu, která se
v rozvrhu fitness studia časově překrývá s jinou aktivitou - pokud tomu tak
není, účtuje se částka 800,- Kč (konfigurační poplatek).

„Prodej za hotové & nákupní košík“  7 500,- Kč
Tento nástroj rozšiřuje stávající pokladnu (v základní instalaci obsahuje pouze prodej
kreditů) o možnost prodeje zboží a obsahuje též „EZ“ - editor zboží k úpravám položek
pokladny. Pomocí čtečky čárového kódu můžete jednoduše přidávat i vybírat položky
pokladny. Funguje jako „nákupní košík“ - klientovi je při vstupu do fitness otevřen
účet, jednotlivé položky, které si klient zakoupí, hradí až při odchodu z fitness.

„Skládek“ 3 500,- Kč
Rozšiřuje pokladnu o skladovou evidenci. Pomocí čtečky čárového kódu můžete jednoduše
naskladňovat a vysladňovat položky skladu, ať už se jedná o potravinový a pitný sortiment
vašeho studia či doplňkový prodej sportovních potřeb - kdykoliv vidíte stav jednotlivých
položek vašeho skladu.

„Lektor“  5 500,- Kč
Nástroj, který by neměl chybět žádnému majiteli či manažerovi fitness studia. Pomocí
tohoto nástroje víte ve vteřině základní informace  potřebné pro hodnocení vašich lektorů -
počet odcvičených hodin, počty osob na jednotlivých cvičeních a počet inkasovaných
kreditů, a může tak sloužit jako podklad pro výpočet mzdy.

„Permanentky & turniket“  5 500,- Kč
Modul pro využití časových permanentek s turniketem, aplikací, která po přečtení čárového
kódu z klubové karty vyhodnotí oprávněnost vstupu klienta do Vaší posilovny. Samozřejmostí
je možnost celé škály permanentek dle Vámi zadaného časového období a statistka přístupů.

„EOS“ | editor oprávněných osob BONUS – ZDARMA
Pomocí „EOS“ - editoru oprávněných osob si můžete sami přidávat a odebírat operátory
a lektory. 

„AM“ | editor automatických zpráv 2 000,- Kč
Automatické zprávy generované systémem můžete editovat dle svých potřeb
a marketingově je tak využít - např. pro upozornění na mimořádné akce či plánované
víkendové akce pořadané Vaším studiem. 

„SMS brána“ NOVÉ 2 500,- Kč
Aplikace, která automatické zprávy generované systémem zasílá nejen pomocí elektroické
pošty, ale nově je možné využít posílání těchto zpráv přes SMS bránu.  

„MassMail“ 4 000,- Kč
Nástroj pro rozesílání e-mailových zpráv Vašim klientům. Lze použít na upozornění klientů
např. na chystané změny v rozvrhu, rozšíření služeb Vašeho studia, jako pozvání na
mimořádné akce (obsahuje uživatelsky editovatelnou šablonu).

„Úprava grafiky webového rozhraní“ 4 000,- Kč
Úprava grafiky webového rozhraní & klubové karty.  

„ŠKOLENÍ“
Ke každé instalaci „TravelSoft Fitness 3.5 základní verze“ poskytujeme školení zdarma
v časové dotaci 3 hodiny, cestovné na místo školení hradí objednavatel ve výši 5 Kč za
každý započatý kilometr. školení nad tuto časovou dotaci je účtováno sazbou 600 Kč/hod.

Volitelná technická zařízení a součásti systému - není součástí dodávky:

Čtečka čárového kódu CCD CipherLab 1000, USB-HID, béžová cca 1 500,- Kč

Zásahy dle přání zákazníka (nevyplývající z provozu rezervačního systému):
práce programátorů (dodatečné programování): 500,- Kč/hod.
změna aktivity/přejmenování - účtuje se MP**): 800,- Kč
přidání aktivity - pokud se časově nekryje s žádnou jinou aktivitou (MP**): 800,- Kč
přidání aktivity - pokud se časově kryje s jakoukoliv jinou, účtuje se plná cena: 4 000,- Kč
**) MP - Manipulační poplatek: zálohování databází, změna konfigurace, úprava

databází, otestování změn, zpřístupnění těchto změn

Uvedené ceny nezahrnují DPH 21%. Jednotlivé moduly lze pořizovat nezávisle.

Vážení obchodní přátelé,

máme pro Vás připravenou novou verzi, verzi 3.5. Cena základní instalace zůstává 8 900,- Kč - za tuto cenu máte k dispozici plnohodnotný rezervační
systém se všemi funkcemi, které lze od rezervačního systému očekávat ... a samozřejmě něco navíc. 
Mezi nejdůležitější novinky patří „Bonusový program“, kdy můžete své klienty odměňovat bonusovými body. Další vylepšení se týká
upozorňování na narozeniny klienta - nově si můžete sami definovat, jak Vás systém má upozornit na různé události, jako jsou narozeniny,
svátky, vypršení studentských účtů atd. Nově přibyla identifikace klienta pomocí RFID čipů (klíčenky, přívěsky apod.) ...to vše v základní verzi!

travelsoft
innovative web solutions

TravelSoft, s.r.o.
V Zahrádkách 121, 400 01 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 201 968, fax. +420 475 622 455
info@travelsoft.cz

Produkt TravelSoft Fitness
Jan Růžička
tel.: +420 606 610 756
jan.ruzicka@travelsoft.cz

Vyzkoušejte verzi 3.5 na vlastní kůži!
„http://fitness.travelsoft.cz“

Pro testovací účely se přihlaste jako administrátor (admin | admin)
testovací uživatel (demodemo | 2164) nebo operátor (oper | oper)

• uživatelské nastavení systému slev a platnost kreditu
• bonusový program NOVĚ!
• možnost dvou rozdílných cen na cvičení

(normální/zvýhodněné)
• systém automatických zpráv
• rezervace náhradníků

• uživatelsky definovatelné upozornění na narozeniny/
svátek/vypršení indexu studentů apod. NOVĚ!

• tisk vlastních klubových karet s čárovým kódem
pro jednoduchou identifikaci klienta (lze použít i externí
plastové karty s čárovým kódem)

• historie operací klienta a pokladny 1 rok

• „Statistiky“ - ve vteřině máte komplexní pohled na
finance, tržby, podíl jednotlivých cvičení na celkových
tržbách a počet dosud neutracených kreditů Vašich klientů

• seznam účastníků - každé ráno najdete na jednom
místě seznam klientů, kteří mají rezervovaná cvičení

• podpora pro více provozoven či poboček 

Celkový výčet vlastností a funkcí „Základní verze“ najdete na našich stránkách (http://fitness.travelsoft.cz), zde jen ty nejdůležitější: 


