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InnuxSports
Software para Gestão de Espaços Desportivos

Gerir um espaço desportivo, qualquer que seja o seu
carácter, com actividades pontuais ou regulares,
implica a definição de estratégias de gestão, de
programação e de produção adequadas à missão e aos
objectivos dos mesmos.
Este sistema integrado na gestão de Ginásios e
HealthClubs vai permitir processar a informação
associada ao estabelecimento de forma intuitiva,
rápida e eficaz. Porque cada caso é um caso único, a
Innux aponta a solução mais adequada na gestão do
seu negócio. Venha conhecer o InnuxSports.

Software para Gestão de Espaços Desportivos

InnuxSports

O InnuxSports é um sistema integrado de gestão de Ginásios e
HealthClubs que permite processar a informação associada ao
estabelecimento - a gestão de utentes, cartões, quotas, horários,
produtos/serviços, agenda, marcações e reservas e ainda a gestão de
loja/ bar.
Foi concebido a pensar em diversas actividades como ginásios,
healthclubs, centros recreativos e comunitários, piscinas e centros de
estética. Se possui um Ginásio com número de sócioss pequeno mas em
crescimento, ou um Healthclub com milhares de membros e serviços
(associados, treinos, aulas, estética, reservas de espaços, um bar, entre
outros) - o InnuxSports a solução completa para o seu negócio! As nossas
soluções simples e eficazes vão ajudá-lo a uniformizar as operações do
seu espaço, permitindo-lhe concentrar os seus esforços na angariação de
novos membros e na promoção de bem-estar dos actuais.
Poderá ainda fazer a gestão de assiduidade dos seus colaboradores,
interligando o InnuxSports com a aplicação de controlo de presenças
InnuxTime, uma solução de referência no mercado.
Opcionalmente poderá configurar o monitor de acessos do InnuxSports
para visualizar e controlar em tempo real todas as entradas e saídas do
espaço desportivo. Esta consola mostra a fotografia dos utentes que
passam pela entrada, apresenta todas as irregularidades que possam
ocorrer na passagem pelos torniquetes, como tentativas de entrada por
sócios com quotas por pagar ou pessoas com bilhetes inválidos. Desta
forma, poderá analisar e regularizar qualquer uma destas situações no
momento em que elas ocorrem.

Solução Completa
Esta aplicação é uma solução chave-na-mão, ao conectar-se com todos
os equipamentos necessários para a gestão de espaços desportivos.
Inicialmente, o InnuxSports permite a captura e tratamento da fotografia
dos sócios no momento da sua inscrição, através de uma camara ligada
ao computador. De seguida, desenha e imprime os cartões de sócios com
fotografia em impressoras de cartões apropriadas para o efeito, sem
necessidade de programas de desenho e impressões adicionais.
Este software permite ainda a ligação a um conjunto de equipamentos,
tais como leitores RFID, leitores biométricos, leitores de códigos de barras
e torniquetes e barreiras, que garantem o controlo e registo do acesso às
instalações, quer por parte dos seus associados como dos seus
colaboradores.
Adicionamente, o módulo de venda de produtos pode ser instalado em
equipamentos POS, funcionando integralmente por touchscreen e ligando
às respectivas gavetas e impressoras de talões.

Ginásio 24/7
Com o Innux Sports poderá implementar o conceito mais recente do
mundo do fitness:um ginásio 24/7 (aberto 24 horas por dia, 7 dias por
semana). Num mundo cada vez mais competitivo, onde o tempo é
dinheiro, há cada vez menos disponibilidade para frequentar um ginásio
durante os períodos de maior afluência. Apesar disto, os custos
associados à manutenção de um ginásio tradicional aberto fora de horas
poderá tornar-se inviável, especialmente pela despesa em recursos
humanos. O InnuxSports surge como solução a estes problemas uma vez
que automatiza e controla o acesso ao ginásio, dispensando a presença
de colaboradoresl em horários noturnos e fins de semana.
A premissa é simples: o sócio entra pela porta principal das instalações
onde se identifica com o seu cartão num leitor RFID ou, para uma maior
segurança, colocando o dedo num leitor biométrico. Após a autenticação
é activado o trinco eléctrico da porta que se abre. É ainda colocada uma
mola na porta para forçar o seu fecho e um sensor que detecta foi
impedido.
No momento de entrada do sócio nas instalações são ligados
automaticamente a luz eléctrica, aquecimento e equipamentos nas
àreas a que o sócio tem acesso. Durante a sua permanência nas
instalações, todos os movimentos do sócio são controlados fisicamente,
através do seu cartão ou biometria, e devidamente registados em base
de dados. Após a saida do sócio, e caso as instalações se encontrem
vazias, as luzes e equipamentos são novamente desligados.

Marketing
O módulo de marketing é uma das formas mais eficientes para aumentar
o número de associados. Utilizando uma abordagem sistemática ao
marketing, este módulo permite rastrear os prospectos e entrar em
contacto com eles.
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1 Entrada- Faz-se o controlo de entradas e saídas dos utilizadores ao
recinto, através da leitura de cartões de associados, biometria ou
pela validação electrónica de bilhetes nos torniquetes, barreiras e
outros automatismos de acesso.
O ginásio poderá funcionar sem colaboradores (por exemplo: em
horário noturno) - neste caso, todo o controlo de entradas e saídas é
efectuado electrónicamente. Após a validação de acesso dos sócios,
o sistema acende automaticamente as luzes das áreas a que têm
acesso.

3 Administração- Aqui são definidos os tarifários, horários e zonas
de acesso. Criam-se eventos específicos definindo a sua data, hora,
duração e lotação. O módulo de compras permite a gestão de
compras, stocks e a verificação de contas correntes de fornecedores.

2 Recepção- Quando os sócios se inscrevem a sua fotografia é

5 Recinto- O controlo de acessos de pessoas a todas as áreas do
recinto é efectuado de forma automática mediante a leitura de
bilhetes e cartões de associado. Este modo de funcionamento garante
que cada pessoa acede apenas às areas que é tem permissão para
aceder, dentro dos horários definidos pela organização.

capturada pelo software e o cartão de sócio emitido no momento,
através de uma impressora de cartões. Pagam-se quotas e
imprimem-se as respectivas vinhetas. Procede-se à venda de
bilhetes de entrada para a utilização de equipamentos específicos,
como piscinas e saunas.

Os sócios e outros clientes contactam o ginásio para reservar
espaços específicos dentro do mesmo. A recepcão verifica no
calendário interno do InnuxSports a disponibilidade horária de cada
um dos espaços e confirma a reserva.

4 Loja/ Bar- A POS do InnuxSports permite gestão de um pequeno bar
ou loja através de um ecrã táctil. A sua interface amigável permite ao
logista seleccionar os artigos a vender carregando com o dedo nas
respectivas fotografias; o software encarrega-se do resto.

6 Espaços- O estado de ocupação dos espaços é feito através da
gestão e coordenação de horários, professores e turmas por
modalidade. Em qualquer momento é possível saber quantas
pessoas e que pessoas estão em cada espaço.
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Configuração Modular
Esta solução possui um software base e módulos opcionais: o módulo de bilhetes, o módulo de quotas e o módulo de lugares.
O módulo de Bilhetes permite a emissão de vários tipos de bilhetes, desde a mais simples entrada, até ao bilhete mais complexo, associado a um evento, com
datas e horas de entrada específica. Este módulo permite ainda criar sistemas de tarifas fora do conceito “Bilhete” para outros tipos de vendas, centralizando
assim toda a facturação do seu negócio.
O módulo de Quotas permite efectuar uma gestão completa dos sócios incluíndo o seu registo completo, o pagamento de quotas e a manutenção da conta
corrente. Com este módulo é possível validar instantaneamente a quota de cada sócio durante a emissão de bilhetes.
O módulo de Lugares permite a venda de lugares para clientes e sócios durante períodos alargados de tempo. Esta venda pode ficar associada ao cartão do
cliente ou do sócio, que é depois utilizado na validação de acesso às instalações.

Versão Base
Ficha informativa de utente (cliente, aluno, sócio, visitante)
Visualização de tipo de cartão/ plano a liquidar, tipo de pagamento
Pagamento de quotas variável (mensal, trimestral, semestral, anual)
Selecção automática de mês a liquidar
Histórico de pagamentos
Quotas confirmadas/ pendentes
Contabilização do pagamento de quotas
Gestão de utentes (clientes, alunos, sócios, visitantes)
Gestão de horários, turmas, professores, espaços e modalidades
Gestão de tipos de pagamento
Funcionamento através de ecrã táctil
Emissão de facturas, recibos e vendas a dinheiro
Contabilização de totais de facturação
Acesso à aplicação configurável por perfis
Consulta de caixa
Lançamento de vendas por operador

Módulo de Venda de Bilhetes
Emissão de bilhetes
Contabilização da venda de bilhetes

Módulo de Controlo de Acessos
Ligação a torniquetes, barreiras, ou trincos eléctricos
Autenticação por cartão RFID, banda magnética ou código de barras
Validação de bilhetes através de código de barras
Cartões de acesso configuráveis por tipo de cliente, entradas, etc
Registo de entradas e saídas de utentes
Registo de entradas e saídas de funcionários
Registo de leituras de bilhetes

Módulo de Reservas
Reservas para utentes
Visualização de número de utentes por horário Cruzamento de dados
(ex.: professor Y, com modalidade X na turma Z)
Aviso e gestão de conflitos em caso de sobreposição de marcações
Estado de ocupação

Módulo de Venda de Produtos
Ficha identificativa de produto/serviço
Tipificação de preços (venda ao público, venda a clientes, etc.)
Impressão de senhas de pré-pagamento para bar
Gestão automática de stock
Inventário de produtos
Contabilização da venda de produtos
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Configuração física da solução

