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  نظام النادي الرياضي
 

Gym Module

االشتراكاتالحجز التدريب والتسجيل

 فواتير النادي الرياضي طرق الدفع

Training
Regestrations Booking

Gym
Subscription

Gym
Payments

Gym
Invoices

General Features in the system:
1. User friendly and customized environment.
2. All data can be exported into Excel, Word, PDF and Text.
3. Data Grouping and summarized reports for master data and transactions.
4. Pivot structure builder.
5. The system maintains a highly detailed access and authorization scheme
 defining access control and actions.
6. Workflow and approval process.
7. Advanced search functionality by field, date, created user…etc.
8. Document attachments.

 الميزات العامة في النظام
 سهولة االستخدام والتخصيص

إمكانية تصدير جميع البيانات عبر تقارير عن طريق

(Excel - Word - Txt – PDF) 

 بيانات على شكل مجموعات، وتقارير ملخصة للبيانات الرئيسية

 والتحويالت

 يحافظ النظام على مخطط وصول وتفويض مفصل للغاية يحدد

.التحكم في الوصول واإلجراءات

 مخطط سير العمل باإلضافة إلى موافقة على العمليات

 وظيفة البحث المتقدم حسب المجال والتاريخ والمستخدم الذي تم

.إنشاؤه ... إلخ

  إرفاق المستندات
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Membership Management
Subscriptions Management
Payment Scheduling
Training and classes registrations
Booking Management
Classes Scheduling and Rescheduling
Freezing and Unfreezing the subscriptions
Upgrading the subscriptions

Gym Module Functions:

Transferring the subscriptions 
between members.
Renewing the memberships.
Full integration with Finance mod-
ules.
Detailed reports and inquiries both 
standard and, and analytical com-
bined with Business Intelligence 
tools such as Power BI  provide the 
insights required to check trends 
and results.

 إدارة العضويات

 إدارة االشتراكات

 جدولة الدفع

 التدريب وتسجيل الحصص التدريبية

 إدارة الحجز

 جدولة الحصص التدريبة وإعادة الجدولة

 تجميد وإلغاء تجميد االشتراكات

ترقية االشتراكات

 نقل االشتراكات بين األعضاء

 تجديد العضوية

 متكامل بشكل كلي مع موديول اإلدارة المالية والموارد 

 البشرية

 توفر التقارير واالستفسارات التفصيلية القياسية والتحليلية

 Power BI جنًبا إلى جنب مع أدوات ذكاء األعمال مثل

الرؤى المطلوبة للتحقق من االتجاهات والنتائج

 وظائف النظام



SLA 

Optimized scheduling and resource allocation
Efficient and accurate outcomes

Improved ROI

Obtaining high level of time and quality optimization

Knowledge Base

CRM

Complementary Solution
with full integration

Gym

CR
M

Finance

Inventory
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 تحسين العائد على االستثمار

الجدولة بالطريقة األمثلة وتحسين استخدام الموارد

 قاعدة معرفية

 نتائج فعالة ودقيقة

 إدارة عالقات العمالء

 مستوى عالي من إدارة الوقت وتحسين الجودة و الكفاءة

 

The process and the functions of this module
are linked to workflow tailored your business

Key Benefits/Features
 الفوائد الرئيسية و الميزات
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www.Triosuite.comMeet our team
قـــــابل فـــــريقـنا Sales@triosuite.com

إدارة الصالة الرياضية بالطريقة المثلى
 Mange your GYM by optimum way


