Programi i menaxhimit për QENDRAT E FITNESIT WELLNESIT - PALESTRAT – KLUBET DHE QENDRAT
SHUMESPORTESHE

Web Aplications
• My WELL ju ofron mundësinë të shfrytëzoni potencialin e plotë të webit për
biznesin tuaj. Vetëm një shfletues i thjeshtë për të menaxhuar rezervimet,
transaksionet e shitjeve dhe llogaritë personale, me saktësi dhe garanci për
standardet më të përparuara të sigurisë.
• E.commerce: softueri lejon blerjen nga rrjeti i pajtimeve me menaxhimin e
pagesave me kartë krediti në siguri totale.
• E.booking: si rezultat i blerjes, softueri lejon rezervimin e shërbimeve të
blera nga web.

Sistemi i menaxhimit të qendrave
të Fitnes dhe Wellness
My WELL është softueri profesional i zhvilluar
nga Zucchetti Itaca për menaxhimin dhe
kontrollin e FITNESS - WELLNESS CENTERS në
përgjithësi, ku klienti parapagues duhet të
menaxhohet mbi të gjitha. Aktiviteti
karakterizohet nga menaxhimi i klientëve në
logjikën e CRM (Customer Relationship
Management). Mbështeten edhe menaxhimi i
rezervimeve kolektive dhe menaxhimi i
para/pas pagesave me kartë krediti apo në të
holla, si dhe një aktivitet reklamimi intensiv.

Drives and automatic boxes
My WELL ju ofron mundësinë e menaxhimit të plotë të pajisjeve
automatike për përdorimin e dusheve, tharësave të flokëve, automatëve
shitëse etj. Gjithashtu mund të menaxhojë makinat automatike të parave
për para ose pas pagesë, duke u dhënë automatizim maksimal dhe
efikasitet marrëdhënieve me klientët.

Përdoruesit e softuerit
•
•
•
•
•

Palestrat
Qendrat e Fitnesit
Qendrat Wellness
Klubet Sportive
Qendrat polivalente

Pikat e forta
• Lehtësia e përdorimit: softueri është dizajnuar dhe zhvilluar në
bashkëpunim me profesionistët e industrisë dhe është testuar në
qendrat e klasës të parë të bukurisë. Përvoja e fituar në terren dhe
konsulenca e vlefshme e profesionistëve që punojnë në këtë sektor,
kanë lejuar krijimin e një softueri me përdorim të thjeshtë dhe intuitiv.
• Përshtatje: softueri është modular dhe i konfigurueshëm për nevojat
strukturore, të marketingut dhe operacionale të qendrës.
• Analiza e Inteligjencës së Biznesit: softueri lejon analiza të shkëlqyera
dhe statistika mbi të gjitha informacionet që gjenden në bazën e të
dhënave dhe në të gjitha variablat e përfshirë në menaxhimin e
qendrës. BI (Business Intelligence) e bën këtë softuer unik në botë.
• Multicentre: Zgjidhjet teknologjike të adoptuara në zhvillimin e
softuerit dhe në strukturën e bazës së të dhënave, lejojnë që ajo të
përdoret edhe nga organizatat që menaxhojnë rrjet të qendrave.

Modulet
Struktura e softuerit është modulare dhe kjo lejon të ofrojë
zgjidhje të menaxhimit për çdo lloj qendre Wellness.
• Menaxhimi i parapaguesit dhe klientit të rastit
• Menaxhimi i Personelit
• Menaxhimi i shitjes së shërbimeve - produkteve
• Menaxhimi i magazinave
• Menaxhimi i rezervimeve kolektive dhe / ose one to one
• Zgjidhjet në internet (e.commerce - e.booking)
• Menaxhimi i kartelave të parave (debitime - kredi)
• Menaxhimi i pajisjeve (dushe - tharëse flokësh - etj)
• Menaxhimi i Trajnimit
• Inteligjenca e Biznesit
• • Kontrollin e hyrjes

