AUTONÓMNE QR RIEŠENIE
PRE FITNESCENTRÁ

TSS E QR GEN
Prístup a plná bezobslužnosť pomocou TSS QR riešenia, je založená na rozlišovaní jednotlivých
užívateľov, dobíjaní kreditu a jeho následné využitie na kúpu či už prístupu do fitnes centra,
prístup k jednotlivým tréningom a trénerom alebo zakúpenie produktov cez výdajné automaty.
Prístup je riešený cez dvere, ktoré sú riadené na základe platnosti QR kódu, ktorý je priložený
na čítačku umiestnenú pri dverách a prehľadovým tabletom, kde užívateľ dostane informácie
o svojom účte a možnosti vstupu.

▪ Jednoduchá integrácia
▪ Možnosť založenia užívateľských skupín
(zľavové skupiny)
▪ Mobilná aplikácia (Android a iOS)
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▪ Nie je potrebná obsluha
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▪ Možnosť využitia kreditu okrem vstupov
aj pre výdajný automat, kávomat atď.
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▪ Možnosti prispôsobenia podľa
zákaznikových potrieb
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▪ Každý užívateľ má svoj jedinečný
QR kód
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▪ Možnosť dobitia kreditu 3 spôsobmi
(hotovosť, platobný terminál
alebo internet banking)
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Možnosti dobitia kreditu:
▪
▪
▪

Online platba kartou, po prihlásení do účtu odkiaľkoľvek a následne si užívateľ môže vybrať
z predpripravených možností, v akej sume chce dobiť kredit, a presmeruje ho na platobnú bránu.
Dobitie platobnou kartou na mieste, pri prihlásení na prehľadovom počítači pomocou QR kódu
priamo vo fitnescentre, ku ktorému je pripojený platobný terminál, užívateľ vyberie možnosť
a terminál strhne z účtu uvedenú sumu a kredit sa okamžite zvýši.
Dobitie hotovosťou, vo fitnescentre cez výdajný automat, kde po priložení QR kódu sa zobrazí
aktuálny kredit užívateľa a ten ho môže navýšiť vhodením hotovosti (mince aj bankovky)

Možnosti prístupu:
▪
▪
▪
▪

Permanentka, časovo obmedzená podľa typu, mesačná, trojmesačná, polročná, ... Tu je
možnosť nastaviť počet povolených denných vstupov.
Jednotlivé vstupy, za kredit sa dá kúpiť presný počet vstupov, pri vstupe a priložení QR kódu
sa vždy zníži o 1.
Jednorazový vstup - QR kód s takýmto prístupom môže byť zaslaný emailom.
Vstup na jednotlivé tréningy - vstup je povolený len v časovom intervale pred tréningom, ktorý
má užívateľ zakúpený.

Úrovne užívateľov:
▪
▪
▪
▪

Administrátor - slúži na celkový prehľad a správu systému
Zamestnanec - má ľubovoľný prístup do zariadenia, na tovar môže mať zľavu
Tréner - má možnosť vytvárať tréningy, prístup môže mať neobmedzený
Návštevník - riadi sa podľa možnosti prístupu

Webová stránka slúži pre všetkých užívateľov. Je tu zobrazený aktuálny stav kreditu, história
transakcií, prehľad prístupu, možnosť zarezervovať si jednotlivé tréningy s kapacitným obmedzením,
rezervácia šatní a miestností na osobitný tréning, nákup permanentky alebo rezervácia wellnessu.
Tréner spravuje tréningy, vidí ich obsadenosť, rezervuje jednotlivé sektory na tréningy. K webu je
pripojená mobilná aplikácia, ktorá zobrazuje aktuálny stav kreditu a prístupový QR kód, ktorým sa
dá platiť na jednotlivých automatoch. Cena produktov je následne strhnutá z užívateľovho kreditu.

Automaty, slúžia v celom systéme zákazníkom, aby si jednoducho mohli dobiť svoj kredit skrz
hotovosť, alebo na výdaj tovaru, konkrétne kávový automat na kávu, čaj a horkú čokoládu,
a výdajný automat so špirálami na ľubovoľný tovar, od proteínových tyčiniek až po iontové
nápoje.
Všetky prechody a aj nákupy v systéme sú ukladané, v prípade
potreby ľahko dohľadateľné .

www.tssgroup.sk

