eCheck

Prepričajte se o kvaliteti naših produktov
• 30 dnevno brezplačno testno obdobje s
polno podporo in brez obveznosti.

za športne in
sorodne dejavnosti

• Obvladovanje vseh poslovnih procesov
z eno programsko opremo.
• Redne nadgradnje prek interneta.
• Prilagoditev posameznih modulov
naročnikovim specifikam.
• Delo z na dotik občutljivim zaslonom..

• Športni centri
• Vadbeni centri
• Termalni parki
• Plesne šole (vadbe, tečaji)
• Šole za učenje tujih jezikov (tečaji)
touch-screen kompatibilnost

Mrežno delovanje

Podpora ID medijem

SQL baza

Tehnična podpora

Varnost podatkov

Kontrola pristopa

POS sistem

www.1klik.si

NAJBOLJŠE

REŠITVE IZHAJAJO IZ
PRAKSE

PREDSTAVITEV MODULOV

Naprednejše funkcije programa

• Kontrola prihoda in odhoda, beleženje in odštevanje obiskov, zasedenost prostorov,
veljavnosti kart in drugo.
• Blagajna – POS prodaja, prodaja na več mestih, plačevanje ob odhodu iz centra.
• Upravljanje s strankami (vpis, popravljanje, slikanje, filtriranje, izpisi, pošiljanje navadne
pošte, tiskanje nalepk, pošiljanje elektronske pošte, pošiljanje SMS sporočil in drugo).
• Interno pošiljanje sporočil med uslužbenci.
• Definiranje prostorov in dejavnosti centra (dvorane, aktivnosti, odpiralni časi, kvadrature).
• Definiranje prodajnih artiklov z veljavnostjo (vpisnine, karte, članarine, izposoja, servisiranje, materialno poslovanje trgovina in gostinstvo je možno z dodatnim modulom).
• Pregledi in grafi – neomejeno število pregledov, ki jih sestavite sami, posebna poročila za
računovodstvo in drugo.
• Izdajanje in spremljanje darilnih bonov.
• Redne nadgradnje prek interneta.

Modul ePOS – Uslužbenci:
• Vnos delovnih nalog in tarif.
• Beleženje prihoda in odhoda zaposlenih.
• Obračun plačil uslužbencem.
• Stroškovne analize posameznih delovnih mest.
Modul ePOS – Booking:
• Definicija prostorov ter enot na prostoru (na primer: badminton in število
igrišč, število savn ter največje število obiskovalcev v njej).
• Rezervacije časovnih enot, rezervacije za stranke.
• Vnos, spremljanje in spreminjanje zasedenosti zakupljenih terminov.
• Napovedane in nenapovedane odjave, spremljanje bonusov, čakalne liste
in drugo.
Modul ePOS – Tečaji:
• Definiranje tečajev – časovna in prostorska opredelitev, frekvenca
ponavljanja, določanje vaditelja in udeležencev...
• Kontrola plačil, spremljanje udeležbe.
• Avtomatizirano podaljševanje in prehod v višje stopnje.
• Izpis urnikov in spiskov udeležencev tečajev.
Modul eBar in eShop:
• Dodatek blagajni za prodajo gostinskih in trgovskih artiklov z normativi.
• Vnos po mestih strežbe in zaposlenih.
• Uporaba programabilne tipkovnice.
• Celoten program eFin z materialnim poslovanjem.

eCheck se preprosto povezuje in je tesno
integriran z drugimi našimi proizvodi
eFin (poslovanje)
eBar (modul eBar in eShop za prodajo gostinskih in trgovskih artikolov)
iShop (spletna trgovina)
eUrednik (spletna predstavitev)
eAccessControl (kontrola pristopa, magnetne in RFID kartice in bralniki,
trikraki mehanizmi, prehodna vrata...)

Uporabniki programskega paketa

Reference

Poslovanje z računalniškim programom e-Check je enostavno. Najpomembnejše je, da z
njegovo uporabo v primerjavi s prejšnjim računalniškim programom prihranimo veliko časa.
Program med drugim omogoča hitro vodenje statistike, kontaktiranje s strankami prek
elektronske pošte, različne filtre po aktivnostih, rojstnih dnevih, starosti, kartah in drugo.
Za receptorja je program pregleden, hiter in enostaven za delo.
Nataša Marinšek, Top Fit

Konex, Ljubljana; F.C. SOKOL Vič, Tivoli, Stožice, Ljubljana; Športni Center Millenium,
BTC Ljubljana; Fit&Fun center, Ljubljana; Plesna Zvezda, BTC Ljubljana; Sense (Hotel
Domina), Ljubljana; F.C. MegaFit, Maribor; Wellness center Bled; LesMills, Kamnik;
Športno društvo Ydria in več kot 100 športnih centrov po Sloveniji.

Promocijska cena paketa eBar:

718,00 EUR*

možnost dodatnih popustov do -40%
* Navedena cena ne vsebuje DDV • Pridržujemo si pravico spremembe cene brez predhodne objave.
* V ceno je zajeta tudi polna verzija eFin-a z modulom materialno poslovanje.
Storitev brezplačno predstavimo na vaši lokaciji, brezplačno preizkusno verzijo pa lahko naročite tudi
na naši spletni strani www.1klik.si
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