
AUTONOMNÍ QR ŘEŠENÍ
PRO FITNESS CENTRA

SOFTPLUS FIT
Zcela samoobslužné TSS QR řešení umožňuje kromě individuálního řízení přístupu také 
správu kreditu uživatele. Kredit lze průběžně dobíjet a použít jak pro uhrazení přístupu 
do fitness centra, na jednotlivé tréninky, tak z něj například uhradit i nákup produktů 
ve výdejních automatech.

Řízení přístupu je vyřešeno osazením čteček QR kódů u dveří, k jejichž otevření musí mít 
uživatel platný QR kód. U dveří je umístěn také tablet, na kterém se uživateli zobrazují 
informace o jeho účtu a možnostech vstupu.
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▪   Snadná integrace

▪   Možnost založení uživatelských skupin
    (slevové skupiny)

▪   Mobilní aplikace (Android a iOS)

▪   Není nutná obsluha

▪   Kredit lze využít kromě uhrazení vstupu 
    i pro platby v nápojových automatech atd.

▪   Možnosti dalšího přizpůsobení
    podle požadavků zákazníka

▪   Jednoduchá administrace

▪   Možnost dobít kredit 3 způsoby
    (hotovost, platební terminál, 
    internetbanking)

▪   Každý uživatel má svůj jedinečný
    QR kód
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Naskenujte QR kód
a podívejte se na naše video.



Možnosti dobití kreditu:

▪   Online platba kartou – je možná odkudkoliv po přihlášení uživatele k účtu. Uživatel si 
      z předdefinovaných možností může zvolit výši částky a poté je přesměrován na platební bránu.

▪   Platební kartou přímo na místě – uživatel se prostřednictvím QR kódu přihlásí k počítači 
      s připojeným platebním terminálem přímo ve fitness centru. Kredit se navyšuje o zvolenou 
      částku prakticky okamžitě.

▪   Hotovostí přímo na místě – uživateli se po jeho identifikaci QR kódem na výdejním automatu 
      zobrazí aktuální kredit a ten může dále navýšit vhozením hotovosti (mince i bankovky).

Možnosti přístupu:

▪   Permanentka – s časově omezenou platností (měsíční, čtvrtletní, pololetní atd.). Nechybí 
      ani možnost nastavit počet povolených vstupů za den.

▪   Jednotlivé vstupy – za kredit je nakoupen přesný počet vstupů. Při každém vstupu po přiložení 
      QR kódu se jejich počet sníží o jeden.

▪   Jednorázový vstup – QR kód s tímto typem přístupu může být zaslán například e-mailem.

▪   Vstup na jednotlivé tréninky – vstup je umožněn pouze v časovém intervalu před tréninkem, 
      který má uživatel zakoupen.

Typy uživatelů:

▪   Administrátor – celková správa systému.

▪   Zaměstnanec – má libovolný přístup do fitness centra a může mít i slevu na nabízené produkty.

▪   Trenér – může vytvářet tréninky, přístup do fitness centra může mít neomezený.

▪   Návštěvník – řídí se individuálně nastavenými pravidly pro přístup.

Webové rozhraní slouží pro všechny uživatele. Zobrazují se zde informace o aktuálním stavu 
kreditu, historii transakcí přístupů. Nechybí ani možnost rezervace na jednotlivé tréninky s omezenou
kapacitou nebo možnost rezervace šaten a místností na samostatný trénink. Touto cestou 
lze zakoupit i permanentku nebo rezervovat wellness. 

Trenér spravuje prostřednictvím webu tréninky, vidí jejich obsazenost a rezervuje jednotlivé sektory 
na tréninky. K webu je připojena i mobilní aplikace, která zobrazuje aktuální stav kreditu a přístupový 
QR kód, kterým se dá platit v  automatech. Cena produktů je následně stržena uživateli z kreditu.

Automaty slouží zákazníkům v rámci celého sytému jak k výdeji zboží (nápojové automaty, 
spirálové automaty na libovolné produkty např. proteinové tyčinky nebo iontové nápoje), 
tak pro příjem plateb při dobíjení kreditu v hotovosti.

Systém ukládá veškeré průchody i nákupy, a umožňuje tak v případě
potřeby jejich zpětné dohledání a kontrolu.

www.zabezpec.to      |      www.tssgroup.cz

Naskenujte QR kód
a navštivte náš web www.zabezpec.to


