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FITNESS 3.0(3.7)
FITNESS TEREM BELÉPTETŐ RENDSZER

Köszönjük, hogy érdeklődik szoftverünk iránt! Ebben a dokumentumban bemutatjuk a rendszer
használatát. A frissített dokumentum a 3.7 (többnyelvű) rendszer funkcióinka leírását is tartalmazza!
A rendszer kifejlesztésében a korábbi verziókat használó fitnesz termek voltak segítségünkre, így a
funkciók mind korábban felmerült valós igények alapján lettek kialakítva.
A program böngészőben futtatható, így teljes mértékben független operációs rendszertől és a
számítógépek hardverétől. Kijelenthető, hogy bármely eszközön használható, mely képes egy internet
böngészőt futtatni. A rendszert teszteltük Windowson, Linuxon és OSX-en is, továbbá van, aki iPaden
vagy iPhone-on is ellenőrzi menet közben a rendszert, de Androidon is használható.
A rendszert alapvetően webszerverre telepítve javasoljuk használni, így kihasználható a többgépes
üzemmód, de a csomagár keretein belül vállaljuk helyi gépre vagy helyi szerverre telepítést is Ubuntu
Linux rendszeren helyi kiszolgáló futtatása mellett. (A hírlevél és a többi értesítő email funkció csak
webszerver verzió esetén használható teljes biztonsággal)

A Fitness beléptető rendszert feltelepítve, és alapvető beállítások elvégzése után veheti át, így a leírás
a telepítés lépéseit nem tartalmazza.
Egyes funkcióknál külön kitérünk a kiküldésre kerülő e-mail értesítő szövegezésére. A megszólítás és
az aláírás a beállításokban megadható, de a törzsszövegezés módosítását kérésre végezzük.

Bármilyen funkcióra nincs szükség, vagy a működését módosítani kellene, kérjük jelezze
elérhetőségeinken. A szükséges módosításokról, igényekről működési tervet készítünk, és
megvalósítjuk a kívánt funkciót.
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ALAPVETŐ MŰVELETEK
BELÉPÉS A RENDSZERBE
A belépő oldalra kerül irányításra minden új kérés, amennyiben a rendszer nem tudja azonosítani a
látogatót. Egy belépés 24 óráig érvényes maximum. A belépéshez vendégek esetén a kártya sorszáma
(vonalkód száma) és a vendég e-mail címe szükséges. Kezelők és adminisztrátorok részére e-mail cím
és jelszó szükséges. A rendszerben két azonos e-mail/jelszó vagy vonalkód/e-mail páros nem
rögzíthető! A nyitó oldalon ki lehet választani a kívánt nyelvet, illetve itt található a GDPR tájékoztató
is. A nyelv később megváltoztatható az oldalsávon is. Csak az aktív nyelvek választhatók ki.

Belépéskor kötelezően kiválasztandó, melyik helyszínre
szeretnénk belépni. alapértelmezett a központi helyszín.
A rendszerbe korlátlan helyszín rögzíthető, melyek
fizikailag különálló helyeknek tekintendők.
Ha új vendég érkezik, aki még nem tagja a rendszernek, a regisztráció gombra kattintva tud
feliratkozni. Ebben a pontban kizárólag vendég szintű regisztráció lehetséges.
Belépést követően mindenki a “Vezérlőpult” nevű oldalra jut, itt láthatja saját adatait, amit módosíthat
is. Láthatja az üzenőfalat, illetve a lap alján máris használatba veheti a rendszert. Vásárolhat bérleteket,
foglalhat órát, lemondhatja a foglalásait, stb.
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Az egyes funkciók működésének részletezése a kapcsolódó részeknél található..

Az üzenetek közül törölni az admin felhasználóknak van joguk. Az adott szólások mellett található (x)
jellel lehetséges törölni egy-egy hozzászólást.

MENÜ SZERKEZET
A belépést követően balról jobbra haladva:
- a sötétszürke oszlop a nagy ikonokkal a főmenü. Rá kattintva a megnevezett funkció elsődleges
oldalát nyitja meg.
- a világos kékesszürke szöveges oszlop az almenü, a főmenü funkciók további lehetőségeit
tartalmazza. Ennek az oszlopnak a tetején található a gyors vendég beléptetéshez a vonalkód beviteli
mező, illetve az aktuálisan belépett kezelő/admin neve, valamint a választott helyszín neve.
- az almenük oszlop alján a gyors elérést lehetővé tevő funkció gombok listája található.

2234 Maglód, Lövéte u. 30/4

T +36302147515

W www.gerisoft.hu - 7 . oldal

GERISOFT STÚDIÓ KFT
V E N D É G Á LT A L V É G E Z H E T Ő M Ű V E L E T E K
A vendég belépés után egy csökkentett funkcionalitású főmenüt, és rendszert fog látni. A lap tetején a
saját adatait, alatta pedig az elvégezhető műveletek ablakát látja.
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Megtekintheti a korábbi
belépéseinek listáját
legördülő listában, illetve
kinyomtathatja a bérletét,
vagy megnézheti a feltöltött edzésterveit is akár.
Alapértelmezett első nézet lehetőség a hitelere fogyasztások listája. Itt látható, milyen vásárlásai
voltak, amik nincsenek kifizetve.
Ezt követi a bérleteinek a listája. Az összes bérlet érvényességi idővel megtekinthető. Ha aktív az
“önkiszolgáló beléptetés” akkor be is léptetheti magát a terembe, melyről blokk igazolás készül. Erre a
célra egy kis terminál kihelyezhető a recepciós pult mellé, csökkentve a terhelést. (Az önkiszolgáló
beléptetést a 3.7 verzióban végleg megszüntettük, csak a külön felület használható erre a célra!)

Ha nincs a vendégnek érvényes bérlete, akkor akár otthonról vehet magának egy bérletet. A bérlet
árát bankkártyával fizetheti ki a Barion fizetési szolgáltatón keresztül (más fizetési szolgáltató egyedi
kérésre integrálható).
A teljes fizetési folyamat a következő videón tekinthető meg:
https://www.youtube.com/watch?v=2fUgohopmAg
Fizetni nem csak bankkártyával lehet, hanem előre feltöltött egyenleggel is.
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A foglalások listájában lehet a korábban foglalt időpontokat megtekinteni, illetve a min 24 órával
később várható időpontokat törölni, lemondani. A 24 órás időkeret szabadon módosítható a
beállításokban.
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Végül pedig a naptár gombra kattintva új foglalást lehet kezdeményezni. Azon órákra lehet foglalni,
amelyeken van szabad létszám. Ha nincs, még mindig lehetséges várólistára foglalni. A foglalás pontos
működését lásd később a kapcsolódó témakörnél.
A választott napra kattintva felugrik a foglalást lehetővé tevő szöveg buborék.
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VENDÉGEK FŐMENÜ
VENDÉGEK FŐKÉPERNYŐ
A vendégek főmenü pontra kattintva az összes vendég adat megjelenítő képernyőre kerülünk. Itt az
összes vendégünk legfontosabb adatai, elérése található.

A főképernyő 3/4-ét kitevő részen a vendégek listája látható. A lista alapértelmezetten név szerint
rendezett, de a táblázat fejlécekre kattintva a rendezés módosítható. A listában keresni a táblázat
fejlécében a kereső mezőbe írva lehet. A kiválasztott tag mellett kettő darab gomb található:
szerkesztés és megnyitás. A szerkesztés gombbal a vendég adatmódosítás űrlapra kerülünk, míg a
megnyitás gombbal megnyitjuk a vendég adatlapját belépéssel kapcsolatos ügyintézésre.
A táblázatos lista (a rendszerben található összes ilyen lista) esetén a megjelenített sorok száma
változtatható, illetve lapozóval is rendelkezik a táblázat alján.
A képernyő jobb negyedében az aktuálisan belépett (kulccsal rendelkező) vendégek láthatók, a kulcs
száma alapján. A ZÖLD kulcs fölé vitt egér mutató esetén felugró mezőben megmutatja a tag nevét,
kinél van a kulcs.
A KÉK kulcs számmal jelölt gombot megnyomva azonnali kiléptetés történik (vendég adatlap
megnyitása és kulcs kezelés kiléptetés, kulcs visszavétel). Ez a gyors távozás lehetősége.
A ZÖLD kulcs számmal jelölt gombra kattintva csak a vendég adatlapja nyílik meg, további funkciók
végezhetők el, mint bérlet vétel, időpont foglalás, módosítás, bármi, de nem közvetlen kiléptetés.
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A képernyő alján látható lista tartalmazza az összes nyitott hitelt. Ezek a fogyasztások, vagy bérlet
vételek nem lettek kiegyenlítve még. Az egyes sorok végén lévő törlés gomb kiegyenlíti a hitel
tartozást.
A hitel törlése esetén a hitel összege betétként jelenik meg a készpénz kasszában.

Ú J V E N D É G F E LV É T E L E
Új vendéget a kezelők is fel tudnak venni. Az almenü oszlopban rákattintva az új vendég felvétele
gombra, megnyílik az űrlap. A *-al jelölt mezők kitöltése kötelező! A vendéghez fényképet is
menthetünk, mely készülhet a gépre csatlakoztatott webkamerával (https kapcsolatot igényel egyes
böngészőkben!) vagy fel is tölthetünk képet a vendéghez.
A vendégekhez állandó kedvezmény is rögzíthető, kettő kategóriában: büfé termék vásárlása vagy
bérlet/jegy vásárlása esetére.
A vendégekhez címkék is rögzíthetők, mely a hírlevél küldésben használható fel, mely címkével jelölt
vendég körnek küldenénk hírlevelet.
A vendéghez állandó megjegyzés rögzíthető, mely publikus, akár a vendég is láthatja ha belép saját
adatlapjára. A születési dátum nem kötelező, de ennek használatával a születésnapi üdvözlet kiküldésre
kerülhet a vendég születésnapján.
A fő adatokon kívül admin felhasználónak van joga másik kezelői vagy admin felhasználót is felvinni.
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Új vendég felvitele esetén un. welcome e-mailt küld a
rendszer. Ebben az e-mailben köszönti a rendszer a vendéget, itt találja meg a saját belépő kódját is.
Vendégek a vonalkód sorszámukkal és az e-mail címükkel léphetnek be.
Az e-mail tartalma:
{megszólítás} {vendég neve}! (kód: {vonalkód száma})
{welcome e-mail üzenet}
{e-mail aláírás}
A { } jelek közti szövegek a beállításokban adhatók meg.

JEGY ELADÁSA ANONIM MÓDON
A rendszerből jegyeket el lehet adni nem regisztrált vendégeknek is. Ilyen elemek lehetnek a betérő
látogatók részére nyitott szolgáltatások, pl szolárium zseton, vagy kísérőjegy akár. Ezek eladását a
rendszer kizárólag kassza szinten menti
A jegy eladásakor lehetőség van lekérni a jövőben foglalt események listáját, ellenőrizve, hogy nem
ütközik-e valamilyen foglalással, eseménnyel a kért belépés.
Jegy eladáskor ki lehet választani a fizetési módokat (készpénz, bankkártya, stb), de számla kiállítás
nem igényelhető, mivel ekkor nincsen regisztrált vendég adat a számla kiállításához.
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É RT E S Í T Ő K K Ü L D É S E ( K É Z Z E L )
Ha felmerül a gyanú, hogy a szokásos napi értesítő rutin nem futott le, akkor kézzel is meg lehet hívni
a futását. A futtatás idejét kérésre beállítjuk, alapértelmezett az éjjel egyszeri futás.
Napi értesítők lehetnek:
1: egy hét múlva le fog járni a bérlete
2: két hete lejárt a bérlete, és maradt fel nem használt alkalom rajta
3: születésnapi köszöntő
4: adott napi előfoglalások listája, milyen forgalom várható a terembe.
Az egyes e-mail értesítők szövegei a következők (a { } közti rész szabadon állítható, a szöveges rész
módosítását kérésre elvégezzük):
1: {megszólítás} {név} !
Ez egy automatikus visszaigazolás arról, hogy a korábban megváltott bérleted [lejárat dátuma] napon
lejár!
{egy hét múlva lejár e-mail vége}
{aláírás}
2: {megszólítás} {név} !
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Ez egy automatikus visszaigazolás arról, hogy a korábban megváltott bérleted [lejárat dátuma] napon
lejárt! El nem használt mennyiség: [mennyiség]
{két hete lejárt e-mail vége}
{aláírás}

3: {megszólítás} {név} !
{szülinapi e-mail vége}
{aláírás}

4: ez egy teljesen automatizált email, csak a kezelők és adminok kapják meg, vendégek soha!
Tartalmazza az adott napra érvényes időpont foglalásokat.

HÍRLEVÉL KÜLDÉSE
A rendszerben rögzített felhasználóknak hírlevél is küldhető.
A hírlevél írásakor kiválaszthatjuk a legördülő listából a címzettek csoportját, vagy megadhatunk név|
e-mailcím tagolt listát is más forrásból. Amíg az “el is küldeném” jelölődobozt nem választjuk ki, addig
elküldés után csak az oldal alján tekinthetjük meg az előnézetet.

A hérlevél tagolása a következő:
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{hírlevél e-mail eleje}
{hírlevél közepe}
{megszólítás} <<vendég neve>>

<<ide jön a hírlevél szövege, amit írtunk>>

{hírlevél vége}

Az elküldött hírleveleket a rendszer tárolja, később újra felhasználhatók.
A levelek nem egyszerre kerülnek kiküldésre. Óránként általában 200db levelet küldünk ki.
Hírlevélbe kép is illeszthető, amit előbb fel kell tölteni a szerverre. A lap alján található egy fájl feltöltő
űrlap, ahol feltölthetjük az anyagokat, majd ezeket csatoljuk a hírlevélbe. A feleslegessé vált fájlok
később törölhetők.
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BELÉPTETÉS ÉS VENDÉGGEL VÉGEZHETŐ
EGYÉB MŰVELETEK
Ez a “központi” képernyő, ha a vendégek szemszögéből nézzük a folyamatokat. Ezen a képernyőn
gyűjtöttük össze az összes műveletet, amit a vendéggel és az ő beléptetésével kapcsolatban végezni
lehet.

A V E N D É G A DAT L A P J Á N A K B E M U TAT Á S A ,
M Ű V E L E T E K I S M E RT E T É S E
A vendéget beléptetésre többféle képpen is ki lehet választani: a gyorskereső mezőben leolvasott
vonalkóddal, vagy RFID kártya kóddal, név részletre keresve, vagy a dinamikusan rendezhető “összes
vendég” táblázatból kikeresve. Ha a beléptetés gombra kattintunk, akkor a választott vendég adatlapja
jelenik meg.

Az adatlap képernyő két részre osztható, felül a vendég adatai, alatta az elvégezhető műveletek
gombjai.
Az adatlapon látható a vendég fényképe, vagy a neme alapján az ikonképe, illetve a rendszer által
kiosztott egyedi sorszáma (technikai jellegű azonosító). A középső oszlopban láthatóak a személyes
adatai, a vonalkódja. A jobb oldali oszlopban fentről lefelé láthatóak a következők:
- a vendég egyenlege, összesen ennyi pénzt hagyott már a fitnesz teremben
- a megjegyzés mező, a taghoz kötődő tartós megjegyzés, adatlapon módosítható csak
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- a gyors üzenet mező, ahol a taghoz kapcsolódóan egymásnak üzenhetnek a recepciósok (például
“tegnap itt felejtett XY dolgot”
- ha már belépett ma, akkor az érkezés időpontja, ha már távozott is, akkor a távozás időpontja is,
illetve a ma bent töltött idő, az átlagos bent töltött idő mindig megjelenik. A bent töltött idő
számításának alapja a kulcs kiadás és visszavétel közt eltelt idő.
- a TOP3 kedvenc kulcs mutatja a 3 leggyakrabban választott kulcs számát, ebből ajánljunk neki
kulcsot.
Az adatok alatt három gomb található:
- adatmódosítás: megnyitja a vendég adatlapját adatmódosításhoz
- taghoz kapcsolódó napló: megegyezik a naplóban található tagra szűréssel, csak egyszerűbb
eléréssel. Megmutatja az összes napló bejegyzést, ami a tag nevéhez kötődik.
- büfé eladás taghoz: megnyitja a büfé termék eladása felületet, és az “eladás taghoz” részbe beilleszti a
vendég azonosítóját. Ezt követően már csak azt kell beállítani, hogy hitelt is igénybe veszünk, vagy csak
a nevére rögzítjük a fogyasztást (egyenleghez)
A lenyitható listában a taghoz kapcsolódó napló sokkal jobban szűkített esemény listája látható, csak a
belépések és jóváírások listája látható.
A bérletek nyomtatása menüpontban a tag bérletét lehet öntapadós etikettre, vagy épp
plasztikkártyára kinyomtatni. Ezt minden esetben egyedi méretre és egyedi tartalommal
megtervezzük!
Egyéni edzéstervek: lehetőség van minden vendéghez egyénileg edzésterveket feltölteni, ami lehet pdf,
word dokumentum, kép, bemutató, videó, bármi. Alapértelmezett méret korlát 2megabyte. Az
edzésterveket a vendég otthonról belépve is láthatja.
Az adatlap után jönnek a vendéggel végezhető műveletek 6 pontba összeszedve. Mindegyik pont alján
megjelenik a vendég által bent töltött idő grafikonja, ahol pirossal láthatjuk az átlagosnál 10%-al
rövidebb, zölddel a 10%-al hosszabb bent tartózkodást, míg kékkel az átlagot láthatjuk.
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1: Bérletek, beléptetés
Ebben a pontban van lehetőség a vendéget valamelyik órára beléptetni egy érvényes bérletével, vagy
épp jóváírást kezdeményezni.

Az összes bérlet felsorolásra kerül, melyek közül ZÖLD az érvényes, belépésre alkalmas bérlet,
PIROS a lejárt bérlet, míg LILA a VIP vagy Törzskártya (beléptetésre nem alkalmas, technikai
kártya).
Az érvényes több alkalmas bérletnél ki lehet választani több főt beléptetésre, (például hozott barátot,
aki nem tag, de meghívná edzeni, vagy épp család jár edzeni) ekkor több alkalom lesz levonva. Havi
korlátlan bérleteknél ilyen nem lehetséges. Ezután kiválasztjuk a termet vagy órát, ahova belép, és
megnyomjuk a Mehet gombot. Ezzel a beléptetés megtörténik.
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A sikeres beléptetésről visszajelzést kapunk, illetve e-mailben üzenetet kap a vendég, benne az új
bérlet mennyiségekről. Az e-mail szövege:
{megszólítás} {vendég neve}
Ez egy automatikus visszaigazolás arról, hogy a mai napon ({terem/óra neve} terembe {dátum}) a
bérleted terhére beléptél a fitness klubba. Bérletednek {új mennyiség} lett az új egyenlege.
{aláírás}
A korlátlan bérletes belépés üzenete:
{megszólítás} {vendég neve}
Ez egy automatikus visszaigazolás arról, hogy a mai napon ({terem/óra neve} terembe {dátum}) a
bérleted terhére beléptél a fitness klubba.
{aláírás}

Belépést követően a rendszer egyből felajánlja, adjunk ki öltöző szekrény kulcsot. Ezt a szám
beírásával tehetjük meg (szám és szöveg is megadható). Egy kulcs egy időben egy vendégnél lehet kint,
ha elfelejtjük visszavenni a kulcsot, nem fogjuk tudni kiadni ismét. Ha nem adunk ki kulcsot, a bent
töltött időt nem fogja tudni számolni a rendszer.
Ha van AYCM (All You Can Move) hozzáférésünk, és ezt megadtuk a beállítások részben is, akkor
megjelenik az AYCM belépési lehetőség is. A számítógéphez csatlakoztatott webkamerával készítsünk
egy fényképet a vendégről, és olvassuk le vonalkód olvasóval a sportkártya vonalkódját. Az űrlapot
elküldve az AYCM rendszere válaszol, hogy a vendég beléphet vagy esetleg valamilyen hiba történt. Ha
a válasz sikeres, beléphet, akkor megjelenik a vendég beléptetése gomb. Ezt megnyomva a vendéget
beléptetjük a választott terembe/órára, de az AYCM sportkártya terhére.
További lehetőségek a bérletekkel kapcsolatban: ha a bérlet mellett található kék X jelre kattintunk,
akkor lenyílik több opció:
- bérlet törlése: ha soha többet nem kér ilyen bérletet a vendég, akkor lehetőség van végleges
törlésre az adatlapjáról. Egyébként meg lehet tartani a lejárt bérleteket, hátha vesz újra ilyet.
- bérlet nullázása: a több alkalmas bérletnél jelenik meg, ha az érvényességi idő lejárt, de maradt rajta
még alkalom, akkor lehet törölni a le nem járt alkalmakat.
- bérlet inaktiválása: ezzel van lehetőség egy bérlet használatát felfüggeszteni. Erre sor kerülhet előre
vásárlás esetén, vagy ha az ügyfél előre jelzi, beteg, elutazott, és megengedjük a hosszabbítást. Az
inaktív bérlettel beléptetés nem lehetséges. Aktiválás után az inaktív időben eltelt napok számát
hozzáadja a bérlet az eredeti lejárathoz. FONTOS, hogy aktiválni csak az eredeti lejárati időig
lehetséges!
Belépésről belépőjegy igazolás nyomtatható ki, ehhez blokk nyomtatót javasolunk. A kinyomtatott QR
kód okostelefonnal beolvasható az edzők által, ellenőrizve a jegy érvényességét. Az ellenőrzés csak
egyszer végezhető el minden jeggyel!

2234 Maglód, Lövéte u. 30/4

T +36302147515

W www.gerisoft.hu - 21 . oldal

GERISOFT STÚDIÓ KFT
Jóváírás, hosszabbítás:
Ha a vendéget beléptettük, de hirtelen távoznia kell, vagy rossz helyre léptettük be, itt válasszuk ki a
bérletet, amivel belépett, és a termet/órát, ahova belépett, és a mehet gombra nyomva visszaírja az
alkalmat, és kiveszi a tagot a teremből.
Bérlet kiterjesztése: itt lehetséges egy bérlethez alkalmakat illetve új érvényességi időt hozzáadni.
Ezzel a vendég ajándékba kaphatja az adott mennyiséget. Ez hasonlatos a bérlet hosszabbítása
megoldáshoz, de kimondottan egy vendég bérleteire korlátozva, illetve technikailag lejárt bérlet
esetén is használható, míg a bérlet hosszabbítása menüben nem.

2: Hitelek
Itt listázza ki a rendszer a vendégünk hiteleit, legyen az büfé fogyasztás, vagy épp bérlet vétel.
FONTOS, minden helyszínen fogyasztott hitelek megjelennek, ezzel elkerülhetjük, hogy máshol
tartozást felhalmozott vendég fogyasszon új helyszínen. A hitel fizetése egyenként és összesítve is
lehetséges.
A hitel kifizetése bekerül a kasszába is a napi BETÉT-ek közé, megfelelő napló bejegyzéssel együtt.

2234 Maglód, Lövéte u. 30/4

T +36302147515

W www.gerisoft.hu - 22 . oldal

GERISOFT STÚDIÓ KFT

3: Bérletek eladása
Bérleteket és jegyeket lehet eladni ebben a részben. Bérletből mindig csak 1db-ot, jegyből lehet
egyszerre többet is. Lehetséges továbbá egyszerre egy bérletet és egy vagy több jegyet eladni.
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Normál esetben elegendő kiválasztani a bérletet, a fizetési módot, és ellenőrizni, kedvezményt adunke, majd megnyomni a Mehet gombot. Ha van a vendéghez beállítva bérlet eladásra állandó kedvezmény,
akkor azt automatikusan számolja a rendszer. Sikeres eladásról értesítő e-mail kerül kiküldésre,
mégpedig a következők valamelyike:
{megszólítás} {vendég neve}
Ez egy automatikus visszaigazolás arról, hogy a mai napon ({dátum}) [ {bérlet neve} ] bérletet
vásároltál.
{aláírás}
— vagy —
{megszólítás} {vendég neve}
Ez egy automatikus visszaigazolás arról, hogy a mai napon ({dátum}) [ {jegy neve} ] jegyet vásároltál.
{aláírás}

A vásárlásról lehetséges vásárlási összesítő bizonylat nyomtatása, illetve belépőjegy a jegyhez. Ha
vásárlás előtt kiválasztottuk, kérünk-e számlát, akkor megjelenik a számla generálása gomb is.

Kiegészítő lehetőségek a bérlet vásárlásakor:
- Hitelre eladás: a bérletet is el lehet adni hitelre, ezt majd később fizeti a vendég
- Bérlet adat felülírás: ez leginkább olyan fitnesz teremnek jó, ahol már van kialakult vendégkör, vannak
kiadott érvényes bérletek, és ezeket szeretnénk átvenni első új látogatáskor. Ha kiválasztunk egy
bérletet, például egy 10 alkalmas 30 napig érvényes bérletet, és az adat felülíráshoz megadjuk, hogy
valójában ez 4 alkalom, és beviszünk egy lejárati dátumot, akkor a bérletet ezzel a mennyiséggel
nyitja meg a rendszer használatra, és nem könyvel el pénzforgalmat, mivel ez a bérlet egyszer már
meg lett vásárolva elvileg. Ha ez egy időszakon belül korlátlan bérlet, akkor elegendő csak
módosított lejárati dátumot megadni.
- Hozzáadom a lejárt alkalmakhoz is: ha olyan bérlete van a vendégnek, amin marad felhasználatlan
alkalom, de lejárt az érvényessége, akkor eldönthetjük, hozzáadja a bérlet lejárt alkalmaihoz, vagy ne
vegye figyelembe ezt. Ha hozzáadjuk, akkor lehet halmozni az alkalmakat.

Ha van olyan bérlet, vagy bérlet csoport, amit csak recepciós adhat el, vendég otthonról nem
vásárolhat meg, akkor azt kérésre beállítjuk.
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4: Foglalások listája:
Itt látható a kiválasztott vendég összes időpont foglalása. Adminisztrátorok korlátlanul törölhetnek
belőle, kezelők és a vendégek maguk pedig alapértelmezetten 24 órán túli időpontokat tudnak
törölni.

Van lehetőség az időpontokat sorozatban törölni, vagy akár sorozatban ugyanarra az időpontra
foglalni is.
A foglalásokról és törlésekről küldött e-mail értesítők a következők:
{megszólítás} Vendégünk!
Ez egy automatikus visszaigazolás arról, hogy a mai napon a következő időpont foglalás törlést
rögzítettük: {dátum - óra}
{aláírás}
{megszólítás} Vendégünk!
Ez egy automatikus visszaigazolás arról, hogy a mai napon a következő időpont foglalást rögzítettük:
{dátum - óra}
{aláírás}

Természetesen a törléseket a naplóban rögzíti a rendszer.
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5: Naptár, órarend
Itt tudunk lefoglalni egy időpontot a vendéghez. A naptár tetején kiírásra kerül, maximum hány
alkalmat tud foglalni a vendég, ez alapértelmezésként maximálisan annyi, amennyi levonható alkalom
van a bérletén a vendégnek. Ha havi korlátlan bérlete van, akkor mindig minimum egy alkalom lesz
kiírva.

A kívánt órára kattintva felugrik a foglalási ablak. Ebben
megtekinthető, hogy hány szabad hely van még. Ha van szabad hely,
akkor a “Foglalás” gomb jelenik meg, ha nincs, akkor a “Várólistára
foglalás” látható.
A foglalást követően a rendszer ellenőrzi, tényleg szabad-e még az
időpont, és hogy nincs-e túl távoli időpont kiválasztva. Ha minden
feltétel teljesül, akkor a foglalás megtörténik, erről e-mail értesítőt
küld a rendszer:
{megszólítás} {vendég neve}
Ez egy automatikus visszaigazolás arról, hogy a mai napon a következő időpont foglalást rögzítettük:
{időpont - óra neve}
{aláírás}
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{megszólítás} {vendég neve}
Ez egy automatikus visszaigazolás arról, hogy a mai napon a következő időpontra várólista foglalást
rögzítettük: {időpont - óra neve}
{aláírás}

6: Kulcs kezelés
Az edzés végeztével leadható az öltözőkulcs, ezzel együtt elszámolja a bent töltött időt is az adott
edzésre.

A kulcs leadásakor ha a vendégnek van hitelre fogyasztása, a rendszer forszírozza annak kifizetését egy
üzenet keretében:

A hitel halmozható, ameddig nincs fizetve, addig a bejegyzés megmarad, nem évül el soha.
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Speciális lehetőség: munkaidő nyilvántartás.
Ha egy alkalmazott (admin, recepciós, stb) belépve megnyitja a saját adatlapját, akkor neki a kulcs
kezelés helyén “Munkaidő nyilvántartás” gomb jelenik meg. A kulcs, amit kiadhat magának, az “alk_23”
jellegű fix kulcs lesz, nem átírható, jelentése: alkalmazott, akinek az azonosítója 23. Ez a “kiadott kulcs”
jelenti, hogy megkezdte a munkát, távozáskor pedig a kék Kilépés gombot kell megnyomni majd a
rendszerből is kijelentkezni. Ekkor zárja le a munkaidejét.

Vendég kilépést követően, ha időkorlátos bérlettel volt belépve a vendég, és az időt a megadott
kereten felül túllépte, akkor megjelenik a túlfizetés kérésére utaló figyelmeztetés:

Fizetés esetén az összeg bekerül a kasszába, és az eseményt a naplóban rögzítjük.
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ÓRAREND
Ó R A R E N D F E LV I T E L E
Órarendet minden helyszínhez külön lehet felvinni. Az órarendben rögzített órákra lehet időpontot
foglalni (megadott szabályok szerint). (új naptár leírás a fejezet végén!)

A naptár nézete lehet heti, havi vagy akár napi nézet is. Órák lehetnek akár több napos események.
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Új óra felviteléhez kattintsunk bárhol a naptár területére, és a felugró ablakban válasszuk a
szerkesztés gombot. Ekkor megnyílik az új óra felvitele ablak.

Minden órának meg lehet adni a színét (ezzel vizuálisan elkülönülhetnek a különböző stílusú órák).
Természetesen az órának adjunk nevet is. Az órák neveit minden nyelven javasolt megadni. A kezdési
és befejezési időpont a lenyíló naptárban illetve óra:perc választó listában adható meg. Ha bejelöljük
az “egész napos” négyzetet, akkor egész napos, vagy több napos esemény állítható be.
Ismétlődés beállítása, ha nem egyszeri óra: adjuk meg, hányszor ismétlődjön, számmal, és válasszunk a
gyakoriságok közül: naponta, hetente, vagy két hetente ismétlődjön az esemény.
A helyszín azt a termet jelöli, ahol az óra meg lesz tartva (ez nem azonos a belépési helyszín
kiválasztással, az adott helyszínen belüli termeket
jelöli). Minden nyelven javasolt megadni.
Maximális létszám: legfeljebb ennyi ember foglalhat
előre erre az órára. Ha üresen hagyjuk, nem lehet
foglalni. Ha megadunk egy számot 1 és végtelen közt,
akkor ennyi lesz a felső keret. Beléptetni akármennyi
embert lehet, de foglalni csak ezen limiten belül.
Az edző neve és a megjegyzés nem kötelező, de az
edző nevére például a belépések alapján leszűrhető,
hány órát tartott egy adott edző a termünkben.
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Új eseményként mentés: lehetőség van esemény másolásra is. Ha megnyitunk szerkesztésre egy órát,
és kiválasztjuk az új eseményként menteni, majd megnyomjuk a mentés gombot, akkor duplikáltuk az
órát (copy & paste)
Ha sorozatban felvitt eseményt vittünk fel, akkor szerkesztéskor megjelenik a sorozat ID mezőben a
sorozat azonosítója, és ekkor ha kijelöljük mellette az “igen, kérem” mezőt, akkor a teljes sorozatot
módosítjuk, nem csak azt az egy elemet, amit választottunk. FONTOS! Az óra kezdési és befejezési
idő nem módosítható sorozatban!
Az órák a naptárban fogd-és-vidd módszerrel áthelyezhetők, illetve a hosszuk is módosítható.
Óra törlése: kattintsunk az óra elemre, majd válasszuk a törlés gombot. Sorozat törléséhez
kattintsunk a szerkesztés gombra, és a fejlécben megjelenő teljes sorozat törlése gomb törli az egész
egyben felvitt sorozatot.
A naptár alatt található órák sorozatos törlése táblázat lehetővé teszi több, nem egy sorozatba
tartozó, egymástól független óra törlését. Csak válasszuk ki az óra listából a törlendő órákat, és
nyomjuk a “Mehet” gombot a táblázat alatt.
Új funkció (2016.08.20): Órarendben az edző mezőben kiválasztható a rendszerben vendégnél
magasabb státuszú emberek közül az edző, névvel, emailcímmel. Így a foglaláskor és időpont törléskor
a kiküldött e-mailről másolatot kap az edző is, aki így naprakész tud maradni az események
tekintetében.
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A 2019.06.01.-e után beüzemelt rendszerek megújult naptárat tartalmaznak. A működés alapjaiban
azonos a fenti részletezett régi naptárral, de az eltéréseket bemutatjuk. Az új naptár lehetővé teszi
akár 15 perc hosszúságú események kezelését is, miközben olvasható marad a nézet. Továbbá napi és
két napi nézetben az eseményeket termekre bontja, így könnyítve az áttekintést. A heti és havi nézet
változatlan.

A pirossal jelzett események már beteltek, ezekre foglalni nem lehet, csak várólistára. A múltbéli órák
is pirossal vannak jelölve. Ezzel együtt újdonság, hogy a vendég nézetben van lehetőség a betelt/
múltbéli órák elrejtésére vagy mutatására, amihez a naptár blokk tetején egy szem ikon ad segítséget.
Erre a gombra kattintva lehet a funkciót ki/be kapcsolni.
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Foglaláshoz egy új felugró ablak ad segítséget. Ebben részletes információt olvashatunk az óráról,
adminok részére név szerint felsorolva, kik foglaltak az adott órára. A foglalási gomb zöld, a várólista
gomb kék, ezzel is segítve a gyors és pontos választást.

Az óra felvitele a régi, újítás a hétköznapi ismétlődés (csak h-p) egy eseményre.
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BÜFÉ
B Ü F É T E R M É K E K F E LV I T E L E , S Z E R K E S Z T É S E
Hogy termékeket el tudjunk adni, elsőként fel kell őket vigyük a rendszerbe.
A rendszerben három féle terméket különítünk el: normál termék, alapanyag, és gyűjtő (gyártott)
termék. A normál termék a legegyszerűbb, ahogy vesszük, úgy adjuk el (pl palackozott italok, csoki,
energia szelet, stb). A gyűjtő termék alapanyagokból kerül összeszerelésre. A felvitt alapanyagokból
lehet kiválasztani, melyikből milyen mennyiség egy kész gyűjtő termék, és annak lehet megadni a
nevét és árát. A termék nevét és a termékkört minden nyelven javasolt megadni.
Eladni csak normál és gyűjtő terméket lehet, standolni pedig csak alapanyagot és normál terméket
lehet.
A termékeknél meg lehet adni kategóriát is, ahova soroljuk a terméket. Ugyanígy meg kell adni a
mennyiségi egységet, és lehetőség szerint a nyitó készletet is adjuk meg egyből
Alapértelmezésként a BIOTECH termékeket külön összesíti a rendszer, mivel leggyakrabban ez a
termék havi bizományosi elszámolással kerül értékesítésre. Kérésre akármelyik termékkört
bevonhatjuk ebbe a rendszerbe.

A büfé termékek listája nyomtatási képe lehetővé teszi a termékek listájának nyomtatását
rendezetten, illetve ez a tábla bemásolható táblázatkezelő programba is.
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Ha bármelyik termékből érkezik új készlet, csak írjuk be a mennyiség melletti üres mezőbe az
újonnan érkezett mennyiséget, a rendszer hozzáadja a meglévő készlethez az új mennyiséget.

B Ü F É S TA N D O L Á S A
Büfé standolása “vakon” történik. A megjelenő táblázatban a termékek mögötti mennyiség mezőbe
írjuk be a talált mennyiséget. Az űrlap elküldése után a rendszer kiírja, a mennyiség jó, vagy nem jó, de
azt nem, hogy mennyi az eltérés és milyen irányban. Ha újra szeretnénk számolni, megtehetjük.
Ha a standolást megerősítjük, akkor az új készlettel folytatódik az értékesítés. A standolás eredményét
elmenti a naplóba, és táblázatkezelőhöz alkalmas csv fájlt is generál, melyet a szerveren tárol. A
táblázatban benne van tételesen az eltérés, értékkel együtt.
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BÜFÉ TERMÉKEK ELADÁSA
Büfében terméket eladni két féle módon lehetséges: a gyorsabbik mód vonalkóddal kiválasztva, akár
több termék egyszerre, vagy listából kiválasztva egyenként.
Vonalkódos eladás esetén általában 15 termék beviteli mező van a képernyőn, kérésre lehet több/
kevesebb is. Minden termék sor mellett van mennyiség mező, illetve egyedi kedvezmény mező is. A
vonalkód mezők kiválasztásának sorrendje lényegtelen. A mezőbe beírt vonalkód alapján a mező
elhagyásakor a képernyőn megjelenik a leolvasott termék neve és ára.

A szükséges mezők kitöltése után válasszunk fizetési opciókat.
Ha vendég nevére szeretnénk felírni a vásárlást (hogy az egyenlegén megjelenjen, akkor olvassuk be a
kártyáját a kártya szám mezőbe, vagy válasszuk ki a nevét a listából. A következő mezőben válasszuk
ki, ha hitelt is felírunk (később fizet) vagy számlát is szeretnénk kiállítani e-számla szolgáltatón
keresztül.Válasszuk ki a fizetési módot, majd küldjük el az űrlapot.
A fizetést követően a sikeres műveletről és a végösszegről értesítő üzenetet kapunk.
Ha van a Barionhoz iBeacon sugárzó eszközünk, akkor a helyi fizetést mobiltelefonnal is
kezdeményezhetjük. Ennek bemutató videója: https://www.youtube.com/watch?v=VBGK89HxvK8
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A termékeladás listából ablakon ugyanezt az eladást hajthatjuk végre, annyi a különbség, hogy a
termékeket egyesével adjuk el, egy rendezett táblázat alapján.

Sikeres eladást követően van lehetőség eladási összesítő (nem pénztári blokk!) nyomtatására, melyre
egyedi reklám szöveget is tehetünk (beállítások menüpontban).
További lehetőség az e-számla kiállítása külső szolgáltató bevonásával. Ha a beállítások menüben
megadtuk a hozzáférés adatait, akkor eladás után megjelenik a számla készítése gomb.

Speciális eladási opció: alkalmazotti és vezetői fogyasztás.
Ha a kedvezmény mezőbe “a” vagy “v” betűt írunk szám helyett, akkor “a”lkalmazott vagy “v”ezető
eladást választottunk ki.
Alkalmazotti eladás esetén a termék bekerülési áron (ennek hiányában eladási áron) kerül
értékesítésre úgy, hogy az eladást felírja hitelre ezzel együtt a kiválasztott névre/kártyaszámra. A
termék felkerül hitel listára, amit akár hó végén egyben lehet fizettetni az alkalmazottal.
Vezetői eladás esetén az eladás csak a naplóban jelenik meg, sem a vezető tag nevére nem kerül fel
hitelként a listába, sem a kasszában nem jelenik meg követelésként. A mennyiséget leveszi raktárról, és
megjegyzi a naplóban az eseményt.
Mindkét esetben, ha nem választunk ki tagot az eladáshoz, akkor az eladó nevére írja fel az eladást!

B Ü F É T E R M É K E K E L A D Á S A A S Z TA L O K R A
Ha a teremhez tartozik kis terasz, vagy belső térben asztalok, ahol lehet fogyasztani bármit, akkor
lehetőség van az asztalokra történő eladással azt követni.
A beállítások részben megadott számú asztalunk lehet.
Az eladás menete azonos a korábban részletezett eladással, új opció az asztal száma, ahova eladunk,
illetve hitel kiválasztása itt nem lehetséges.
Az eladáskor a termékek azonnal terhelődnek, ezekről számla vagy blokk nyomtatható. Az asztalok
aktuális egyenlege és fizetett státusza leolvasható a képernyőn. A részletek szöveg fölé állva az egérrel
megjelenik a tételes fogyasztási állapot is. Ha az asztalon csak eladás van, nyitva, akkor a “fizetés” és
“fizetés és ürítés” gomb használható, ha már fizetett, de még foglalt az asztal, akkor az “ürítés” gomb
is aktív.
Az asztalokról át is lehet ültetni másik asztalhoz a társaságot, ha üres asztalhoz ülnek, csak átvezeti a
fogyasztást, ha már foglalt volt az is (két társaság összeül) akkor összeadja a két fogyasztást, és
folytatódik a számolás. Szétültetés nem lehetséges.
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FOGLALÁSOK, BELÉPÉSEK
A foglaltság főmenübe belépve lehet hozzáférni a foglalások és belépések listájához. Az almenü oldalon
választhatunk további lehetőségek közül.

T E L J E S F O G L A LT S Á G
A teljes foglaltság megtekintése listában látható az összes vendégünk, aki belépett bármilyen órára. A
táblázat tartalmazza a belépés idejét (az órának kezdő idejét), az óra/terem/edző nevét, és a
létszámot. Az adott sorra kattintva a belépés teljes listája megtekinthető, kik azok a vendégek akik
eljöttek erre az órára.

A rendszer az adott órákra egyenként számolja a belépéseket az óra kezdési idejével egységesítve. Ha
olyan terembe léptetünk be, ahol nincs órarend (pl edzőterem) akkor minden belépést egalizál az
adott óra időtartamra (xx:00-xx:59-ig).
A belépések közt keresni, szűrni is lehet akár megadott hónapra, vagy szóra, vagy mindkettőre. A lista
csv fájlba menthető, illetve rendezett nyomtatási képünk is van.
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ELŐFOGLALÁSOK
Az előfoglalások listájában azokat a bejegyzéseket találjuk, ahol időpontot foglalt valaki egy adott
órára. Ezek állapota lehet előfoglalás (még nincs fizetve) és fizetett foglalás.
A foglalásokat a rendszer óra szerint csoportosítja, a névre kattintva megnyitható a vendég adatlapja
további ügyintézés céljából.

A lista exportálható, és nyomtatási kép is kérhető.
A foglalási lista alatt található a várólistára foglalások táblázata. Itt láthatjuk azokat a vendégeket, akik
egy-egy tele óra miatt várólistára kényszerültek foglalni.
Várólistáról automatikusan kerülnek át az emberek, ha felszabadul egy hely azon az órán, ahova
foglalni szeretnének, akkor a rendszer ellenőrzi, ki várakozik legrégebben, és azt a vendéget
automatikusan áthelyezi éles foglalásra, és erről e-mailt is küld a rendszer. Ennek szövege:
{megszólítás} {vendég neve}!
Ez egy automatikus visszaigazolás arról, hogy a mai napon a következő időpont foglalást rögzítettük
(várólistáról előléptetés): {dátum és óra}
{aláírás}
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MA LEJÁRÓ ELŐFOGLALÁSOK
A ma lejáró előfoglalások menüpontban az előfoglalásokból szűr le a rendszer olyan foglalásokat,
amik a lekérdezés napján nincsenek kifizetve. Ezzel záráskor megnézhető, kik nem fizettek az adott
napra foglalást, és utólag levonható a kifizetetlen alkalom.
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F O G L A LT S Á G E L L E N Ő R Z É S Ó R A R E N D
V Á LT O Z Á S U T Á N
Ha órarendben órát módosítunk, vagy törlünk, és arra volt már időpont foglalás, akkor azt
automatikusan nem módosítja a rendszer. Nem egyértelmű, hogy ugyanaz az ember erre az új órára
szeretne majd menni, ezt meg kell erősíteni.
Ebben a menüpontban a rendszer listázza azokat az időpont foglalásokat, amikhez nem tartozik óra a
naptárban. A sorok melletti oszlopban lehet választani, hogy mit szeretnénk tenni a foglalt időponttal:
törölni az időpontot, átfoglalni másik időpontra, vagy éppenséggel nem módosítani, majd később.
Ezekből többet is kiválaszthatunk egy időben, és elküldhetjük az űrlapot.
A foglalás módosításról e-mailt küld a rendszer, aminek szövege:
Törlés esetén: {megszólítás} Vendégünk!
Ez egy automatikus visszaigazolás arról, hogy a mai napon a következő időpont foglalás módosítást
rögzítettük: időpont törölve - {dátum óra}
{aláírás}
Módosítás esetén: {megszólítás} Vendégünk!
Ez egy automatikus visszaigazolás arról, hogy a mai napon a következő időpont foglalást rögzítettük:
{dátum óra}
{aláírás}
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N Y I LV Á N TA RT Á S
A nyilvántartás főmenüben tekinthető meg a fitnesz terem összes adata, a rendszer napló, a kassza, az
eladások statisztikája, és bármi amit csak extraként kérünk.

NAPLÓ MEGTEKINTÉSE
A napló tartalmazza az összes eseményt a rendszerben. Minden visszakereshető, mikor ki mit végzett
a rendszerben. A napló kereshető, szűkíthető idősávra, emberre, bármilyen szóra. A lista letölthető
csv-ben, és nyomtatási képben is.
Az első megnyitáskor csak az utolsó 1000 sort tölti be a rendszer, ha az almenüben ismét rábökünk a
napló megtekintése gombra, akkor tölti be az összes sort.

KASSZA MEGTEKINTÉSE, KASSZA KEZELÉSE
A kassza az összes eladást, és eladással vagy teremmel összefüggő pénzmozgást rögzít.
A kassza nyitó nézete egy egyszerűbb összefoglaló, melyben a bevételek fizetési mód szerint oszlanak
meg (bankkártya, készpénz, stb). A különböző részösszegekből végösszeg is számolásra kerül.
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A kassza tételesen is megtekinthető, ekkor az összes műveletet soronként írja a rendszer a
képernyőre.

Ugyanitt van lehetőségünk betét vagy kivét rögzítésére a kasszában. Erre akkor kerülhet sor, ha
mondjuk a kasszából fizet ki valamit a recepciós, vagy épp hoz váltópénzt a tulaj (vagy bármi egyéb
okból)
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A kassza fülön lehetséges a terem egyéb bevételeit és kiadásait is
rögzíteni, amik nem a valós kasszából kerülnek kifizetésre, de a
teljes nyereség számításhoz szükséges: rezsi- és bérköltségek,
bérleti díjak, stb. Ezeket a rendszer csak a statisztikák részben veszi
figyelembe.

Kassza zárása: nap végén, vagy napközben ha recepciós váltás
történik, van lehetőség a kassza zárására és új kassza megnyitására.
A kassza zárása gombra kattintva meg kell adni az új kassza nyitó
összegét (mennyi váltópénzt hagytunk benne) és ezzel lezártuk a régi kasszát,
megnyitottuk az újat. Ha a címlet listát is megadjuk, akkor csak helyes összeggel lehet zárni.

S TAT I S Z T I K A
A statisztika menüpontban a fitnesz terem teljes életének összefoglaló statisztikája látható.

A napló első bejegyzésétől számítva havi bontásban megmutatja a bevételek alakulását havonta (jegy,
bérlet, büfé bontásban), illetve a havi összes belépések számát. Az oszlopok fölé állva egérrel
megmutatja a pontos értéket is.
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A bérlet-jegy eladások, illetve a belépések megoszlását több alkalmas és korlátlan bérletek közt is meg
tudja mutatni diagramon.
Ha rögzítjük a kiadásokat is, akkor a bevétel/kiadás grafikonon látható egyenleg mint trendvonal
megmutatja, az adott hónapban milyen egyenleggel zárt a terem.

H AV I S T A T I S Z T I K A N A P I B O N T Á S B A N
Ebben a nézetben alapértelmezésként az aktuális hónap bevételei és belépései láthatóak napi
bontásban. Láthatjuk, a hónap melyik napján milyen bevételünk volt, illetve hányan és melyik terembe
léptek be a hónap napjain.
A grafikonok alatt torta diagramon láthatjuk szintén a belépések és bérlet eladások megoszlását is.
A statisztika hónapja tetszés szerint kiválasztható egy múltbéli naptári hónapra, illetve megadható egy
második hónap is, amivel össze szeretnénk hasonlítani a vizsgált hónapot. Összehasonlítás esetén a
kiválasztott hónap erősebb színnel jelenik meg, az elmúlt időszak adatai pedig szürke árnyalatban
jelennek meg.
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MAI NAP ÉLŐBEN
Ebben a nézetben a mai nap (vagy egy kiválasztott nap) történéseit lehet grafikonokon megtekinteni,
óránkénti bontásban. Ebből kideríthető, napon belül mikor van csúcsidő, és mikor holtidő. A mai nap
élőben nézet percenként frissül automatikusan, ezért javasolt külön ablakban megnyitni akár. Ha
kiválasztunk egy másik napot, akkor nem fog frissülni magától az oldal.

Itt is igaz, hogy az oszlopokra egérrel ráállva megtekinthető a pontos érték. A vonal az összes
belépések számát mutatja. Az oszlopon a színek az egyes termeket jelentik.

EGYEDI LEKÉRDEZÉSEK
Az egyedi lekérdezésekben több olyan összetett lekérdezést
szedtünk össze, amik amúgy a naplóból is elérhetők, de
gyakran használtak, ezért megéri egyszerűbben keresni.
A lekérdezés idejét (tól-ig) beállítva, és a lekérdezés tipusát
kiválasztva megkapjuk az eredményt. Az eredmény táblázatba
rendezett, könnyen nyomtatható, vagy épp másolható excelbe.
Bármilyen új lekérdezés igényt ha feldolgozunk, akkor ebbe a
listába fog bekerülni.
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BEÁLLÍTÁSOK
A beállítások részben lehet a rendszer főbb paramétereit megadni. Legfontosabbak a bérlet
törzsadatok, a helyszínek kezelése (fizikailag elkülönülő helyszínek, nem termek!), és itt lehet a
jogosultságokat is kezelni.

B É R L E T T Ö R Z S A DAT O K
Ebben a részben lehet a rendszerben eladható bérleteket és jegyeket felvinni, módosítani, törölni.
A kezdő nézet a teljes bérlet lista. A már felvitt bérleteket lehet módosítani (név, ár, bármi), illetve
inaktiválni, vagy aktiválni. A bérletek és jegyek neveit minden nyelven javasolt megadni.
Ha egy bérletet inaktiválunk, akkor nem lesz eladható, de a már eladott bérletek még érvényesek. Ha
inaktiválás után töröljük a bérletet, akkor minden már eladott ugyanilyen bérlet is törlődik!

A rendszer itt is bruttó árral számol, áfakulcs csak a számlázó programok miatt szükséges.
A bérletek és jegyek megkülönböztetése csak az alkalmakkal történik. A jegy minden esetben 0
alkalom és 0 napig érvényes. Egy ilyen jegyet el lehet adni tagtól függetlenül is (jegy eladása anonim
módon) vagy taghoz, de eladást követően nem kell beléptetni vele a tagot. Ezek jellemzően kiegészítő
jegyek, szoli zsetonok, törölköző díj, vagy más “nem követendő események”.
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Bérleteknél szükséges az alkalmak mennyiségének megadása, illetve az érvényesség megadása
napokban. Az alkalmak lehetnek számmal megadva (1 vagy 5, vagy 100) illetve lehet x (kis x) mint
korlátlan bérlet az érvényességen belül.
A korlátlan bérletekkel egy nap egyszer léphet csak be a vendég, a több alkalmas bérleteknél egy nap
egy órára egyszer léptethető be a vendég (duplázás védelem)
Speciális bérlet: v jellel VIP vagy törzskártya bérlet vehető fel. Ez beléptetésre nem alkalmas, de
megjegyzi a vétel és lejárat idejét. Erre a funkcióra bármilyen kérést rá tudunk programozni, pl akinek
ilyen van, az vehet akciós áron bérletet, ezek egyeztetés után készülhetnek el. A tag neve alatt
megjelenik a VIP törzskártyás tag jel, és hogy érvényes vagy sem. A bérletek közt LILA színnel látható
a bérlet, és belépés gomb nem jelenik meg.
Időkorlátos bérlet: ha egy bérlet nevébe beteszünk egy speciális kódot, akkor időkorlátos bérlet jöhet
létre. Példa: “teszt bérlet |120|15|500|” itt a kód jelentése |ennyi percig érvényes|ennyivel lehet
túllépni|ennyibe kerül| vagyis 120percig lehet belépni a bérlettel, ha 15 perccel túllépjük, akkor 500Ft
felár fizetendő távozáskor. A bent töltött időt kulcs kiadástól visszavételig méri a rendszer, és kilépés
után számol, majd ha szükséges, megjelenik az üzenet. Ha a Mehet gombra kattintunk, egyből
bekönyveli a kasszába a befizetést. A tagoló az úgynevezett “pipe” jel, ami egy függőleges vonal.

Ú J H E LY S Z Í N E K , H E LY S Z Í N E K K E Z E L É S E
A rendszerbe alapértelmezésként (díjmentesen) lehet rögzíteni több helyszínt. Helyszín alatt fizikailag
elkülönülő fitnesz termeket értünk, ami közös tulajdonos alá tartozik. Ezzel könnyen kezelhetjük a
különböző egységeket.
Minden helyszínnek saját, egyedi nyilvántartása van a következőkre: napló, belépések, előfoglalások,
büfé törzsadatok, büfé leltár, kassza, órarend, és minden statisztika. A helyek neveit minden nyelven
javasolt megadni.
A közös pont a helyszínek közt a vendégek adatbázisa, és a bérlet törzsadatok.
Ennek köszönhetően egy vendég akármelyik termünkbe érkezhet, sikeresen azonosítható, és az
érvényes bérletei, valamint a hitelre fogyasztásai is láthatóak. A belépés, bármely helyszínen is történik,
csökkenti a bérletei mennyiségét. Minden helyszínen az ott elérhető órákra lehet foglalni.

B É R L E T E K H O S S Z A B B Í T Á S A ( C S O P O RT O S )
Lehetőség van az érvényes bérletek tömeges meghosszabbítására. Az alapértelmezés, hogy
“mindenkinek, akinek érvényes bérlete van”, meghosszabbítható X nappal. Ez alkalmazható mondjuk
egy karácsonyi zárva tartáskor, mindenki kaphat annyi napot, ameddig zárva lesz a terem.
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Ha ez nem megfelelő, akkor a legördülő listából ki lehet választani egy ember egy érvényes bérletét,
és azt lehet hosszabbítani.
A hosszabbítás mezőbe negatív érték is felvihető, ekkor természetesen levon napokat.

EGYÉB BEÁLLÍTÁSOK
A Fitness program legfontosabb paramétereinek beállítása itt lehetséges. A legtöbb megnevezést

minden nyelven javasolt megadni.
Megadhatjuk a rendszer nevét, ami a fejlécben jelenik meg. Meg lehet adni a kinézetet, azt, hogy hány
napra előre lehet időpontot foglalni, és az e-mailekkel kapcsolatos beállítások is itt találhatók.
Az e-mail válasz cím az a cím, ahova a levelek akkor érkeznek, ha megnyomjuk a kapott e-mailre a
válasz küldése gombot, a visszapattanó cím pedig az, ahova a nem kézbesíthető e-mailek érkeznek
majd.
A számlázóprogramok és a Barion fizetés beállításai is itt hozhatók létre.
Lejjebb görgetve egy listát láthatunk, ahol az összes főbb rendszer modul neve, és a hozzá tartozó
jogosultsági minimum szint látható. Ha például megadjuk, hogy egy modulhoz minimum kezelő szint
kell, akkor azt a kezelők (recepciósok) és az adminok meg fogják tudni nyitni, de kisebb jogosultsági
szinten nem lesz elérhető.
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A DAT B Á Z I S M E N T É S E
A gombra kattintva a teljes adatbázist lementi a rendszer, és letölti a gépünkre. Egy példányt megtart a
szerveren is. A kimenet .sql formátumú, csak adatimportra használható, táblázat kezelőben nem
olvasható.

ESZKÖZ KÖLCSÖNZÉS
A rendszerben lehetőség van különböző sporteszközök kölcsönzésére is. A vendégek a
sporteszközökért alkalmanként fix összeget fizetnek.
Első lépésként fel kell venni a kölcsönözhető eszközöket a rendszerbe. Minden eszköznek neve, és
egyedi azonosítója (egyedi vonalkódja) lehet. Az egyedi kód mindenképpen szükséges, tehát ha van
mondjuk 10db 43-as Kangoo cipő, ami bérelhető, akkor mindegyiknek egyedi kódot kell generálni.
Az eszközök törzsadatainál tarthatjuk nyilván az adott eszköz állapotát, a tervezett kölcsönzések
számát, az eszköz nyilvántartási értékét, és a kölcsönzés árát.
Ha egy eszközre már nincs szükség, akkor lehet törölni.
Ha az eszköz alapadatait módosítjuk, akkor azok mentésre kerülnek
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Az eszközök naplója menüpontban van lehetőség a kölcsönzésekről információt szerezni. A rendszer
listázza az éppen kölcsönzött eszközöket, illetve az eszközökről tételes listát ad, melyik eszközt
hányszor kölcsönözték ki, illetve a tervezett/létrejött kölcsönzések arányából elhasználódást számol, a
bevétel/érték arány alapján pedig megtérülést számol.
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Kölcsönzést indítani a vendég adatlapjáról lehetséges. A rendszer itt listázza a tagnál kint lévő
eszközöket (ha van ilyen), illetve alatta mutatja, milyen eszközöket bérelt korábban ki.
Eszköz kiadásához a legördülő listából lehet választani eszközt. Csak azok jelennek meg, amiket senki
nem kölcsönzött ki, tehát szabad eszközök. A lista melletti gombra kattintva elindul a kölcsönzés.
Amikor a vendég visszahozza az eszközt, akkor lehetőség van megjegyzést fűzni a kölcsönzéshez. Ide
lehet írni, ha sérülten hozta vissza, vagy más pozitív vagy negatív esemény történt. Ezek a
megjegyzések a kölcsönzéshez és a naplóhoz is letárolásra kerülnek.
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E X T R A F U N KC I Ó K
G YO R S G O M B O K
A kezelést könnyítendő, egyes funkciókhoz gyors elérést rendeltünk hozzá. Ezek a funkció gombokkal
érhetők el.
F1 - vendégek
F2 - új vendég felvétele
F3 - büfé termék eladás
F4 - foglaltság lekérdezése
F5 - mai foglalt időpontok
F6 - napló megtekintése
F7 - órarend kezelése
F8 - kezdőlap (vezérlőpult)

NAPTÁR KIEGÉSZÍTŐ MODUL
Lehetőség van a naptárat egy külső honlapba beilleszteni. Ez esetben a naptár csak olvasható, foglalás
nem működik. Alkalmas az órarend megtekintésére bárkinek, nyílt felületen.

2234 Maglód, Lövéte u. 30/4

T +36302147515

W www.gerisoft.hu - 57 . oldal

GERISOFT STÚDIÓ KFT

Az elérési út megtalálható az oldalsávban, az egyebek közt.
Ahol a helyszin=xxx helyén pedig az xxx helyére a helyszín azonosító számát kell beírni. Ha elhagyjuk,
akkor a központi helyszín töltődik be. Egyedi naptár design használatához JSON feedet is biztosítunk,
link az oldalsávon található.

QR KÓDOS BELÉPTETŐ RENDSZER (CSAK
G YO R S B E L É P T E T É S R E )
Ha feltételezzük, hogy az érkező vendégek jó részének van érvényes bérlete, akkor érdemes lehet
használni a gyors belépés modult, akár kihelyezett terminállal.
A vendég odalép a terminálhoz, és a leolvasó elé helyezi a QR kódos belépő kártyáját.
A rendszer beolvassa a kódot, melyben el van rejtve a helyszín neve is, így egy kód egy emberhez egy
helyszínre jó, több hely esetén helyenként kell egy QR kód. Megjelenik az egyszerűsített belépő
felület, ahol látható, milyen bérletei vannak a vendégnek. A megfelelő bérletet kiválasztva a beléptetés
végrehajtható.
A sikeres belépésről nyomtathatunk egy belépő szelvényt, 50-60mm széles blokknyomtatóval. A
belépőn lévő QR kód egyszeri ellenőrzésre alkalmas, hogy érvényes-e a jegy.
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R F I D O L VA S Ó H A S Z N Á L A T A G Y O R S
BELÉPÉSHEZ
Ennek a funkciónak a működése a QR kód alapú belépéssel teljes mértékben megegyezik, az egyetlen
különbség, hogy a megvásárolt RFID olvasóhoz érintjük a megfelelő kártyát, és ez alapján nyílik meg a
vendég beléptetési oldala. Ettől a ponttól az előzőekben ismertetett beléptetést kell alkalmazni.

V O N A L K Ó D O L VA S Ó H A S Z N Á L A T A M A G Y A R
BILLENTYŰZETTEL EGYÜTT
Előfordulhat, hogy a megvásárolt vonalkód olvasó nem jól működik, a nullák helyett ö betűket olvas.
Ennek oka, hogy az olvasók 90%-ban angol billentyűzet kiosztással dolgoznak, a maradék 10-ről nem
is ejtek szót, mindegyiknél hiba, hogy a kiosztás nem 0-9 hanem 1-0 közti. E miatt itt az 1001 az 1öö1
lesz.
Az olvasókhoz adott beállítási füzet nem tartalmazza a magyar kiosztást, vagy ha igen, az nem minden
esetben működik helyesen. Például nem “numpad emuláció” ahol a numerikus billentyűzettel dolgozik,
hanem ASCII emuláció, ahol egy karakter valójában négy lesz (ALT+code pl ALT+127). Ez szintén nem
tesz jót a rendszernek, vagy működik, vagy nem.
És akkor mit tudunk tenni?
Ezt egyrészt a legjobb tudásunk szerint kezeljük szoftveresen, az ö betűket cseréljük 0-ra, ahol
vonalkódot várunk, másrészt ajánljuk a lenti programot: RightKeyboard
Letöltés ide kattintva!
A programot be kell tenni automatikus indításra a rendszerbe. Első billentyű leütéskor észleli, hogy új
billentyűzet, és megkérdezi, milyen nyelvű? Ekkor beállítjuk, ha billentyűzet volt, akkor magyar, ha az
olvasó, akkor angol. Innentől a program automatikusan a háttérben figyeli az eseményeket, és a
megfelelő kódot olvassa be.
A telepítéshez .NET keretrendszer kell, ezt a Windows 10 automatikusan letölti, ha nincs a gépen.

B A R I O N E G Y E N L E G L E O L VA S Á S A É S S A J Á T
S Z Á M L Á R A U TA L Á S
Barion fizetést használó ügyfeleink számára elérhető új funkció (2016.08.20.-tól) a Beállítások
menüben található “Barion visszautalás kezelés” pont.
A rendszer a menüpontot akkor aktiválja, ha az egyéb beállításokban megadtuk a barion tárcánk
elérhetőségeit. Ennek segítségével az oldal megnyitásakor azonnal be is olvassa az aktuális Barion
számlaegyenlegünket, melyből kiszámolja a kiutalható maximális összeget (utalási jutalékot fenntartva).
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A képernyőn látható csúszkával kiválaszthatjuk az utalandó összeget, majd megnyomjuk a Mehet
gombot. Ekkor a rendszer a csúszka alatt látható, előzetesen az egyéb beállításokban megadott
számlánkra elküldi az utalási megbízást a Barion rendszerébe. Ennek sikerességéről rendszer üzenet
ad visszajelzést.

ERŐNLÉT FEJLŐDÉSE, FELMÉRÉSEK RÖGZÍTÉSE
Új funkció (2016.09. hótól): a vendégek erőnléti állapotának fejlődése követhető a rendszerben. A
vendég adatlapján lehet felvinni különböző erőnléti felmérések eredményeit. A felmérések elnevezése
tetszőleges, felvitelkor listából lehet választani a már korábban felvett tesztek közül, vagy egy teljesen
új nevet megadni. Fel lehet venni a teszt alatt mért mennyiséget, és a mennyiségi egységet.
A felmérések eredményeit táblázatos módon és grafikonon is meg lehet tekinteni. A táblázat
kereshető és rendezhető, a grafikonok pedig felmérés típusonként mutatják a felmérések
eredményeit. A vonal grafikon egyértelműen mutatja a fejlődés menetét.
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HITELKERET BEFIZETÉS
Új funkció (2017.05.21.-től): A vendégeknek van lehetősége előre befizetni tetszés szerinti
összeg(ek)et, ami név szerint gyűjthető. Amikor hitelre vásárol bérletet, vagy büfé terméket, a
rendszer automatikusan megnézi, van-e befizetett egyenlege, és az nagyobb-e mint a fizetendő összeg.
Ha igen, akkor nem írja fel hitel fogyasztásra az adott terméket, hanem kiegyenlíti a befizetett
összegből. A befizetések és levonások az adatlapon is követhetők, és a naplóban is.

F O G L A L Á S I D Ő KO R L Á T
Új funkció: A vendég adatlapján beállított dátumig nem foglalhat időpontot a vendég. Ez rendszeresen
késve lemondó vendégek esetén használatos korlátozás.
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ÜZENET A VEZETŐSÉG FELÉ
Új funkció. Az oldalsávban van egy gomb, üzenet a vezetőség felé. Egy felugró ablakban lehet a
kiválasztott admin jogú felhasználónak üzenetet küldeni, melyet a naplóban is rögzítünk.

BÉRLET AJÁNDÉKKUPON
Új funkció 2017.12.10.-től értékesített rendszerekben. Az “anonim jegyeladás” menüpontban
lehetőség van tetszés szerinti bérleteket eladni ajándékkupon formában. A kiválasztott bérlet
eladásakor egy kupon kódot generál a rendszer, ezt ki is lehet nyomtatni blokkon.
Felhasználás: a megajándékozott vendéget kiválasztjuk a beléptetéshez, és megnyitjuk a bérlet eladása
menüt. A megjelenő kupon kód mezőbe beírva a kupon kódot a rendszer ellenőrzi a kódot, és
megjeleníti a talált ajándék bérlet nevét. A megjelenő adatok mellett a Mehet gombra kattintva a
bérletet hozzárendelhetjük a vendéghez.

TÖMEGES BELÉPTETÉS A NAP VÉGÉN
Új funkció (2018.07.13.-tól) a tömeges beléptetés a nap végén. Több ügyfelünk kérésére került bele ez
a funkció a rendszerbe. Működése hasonló, mint a “Ma lejáró foglalások”, azzal a különbséggel, hogy ez
a művelet meg is próbálja beléptetni az ügyfeleket.
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A “Tömeges levonás” menüpontra kattintva a rendszer megkeresi a mai napra szóló foglalásokat, amik
“Előfoglalás” státuszban vannak, tehát a vendég még nem lett beléptetve. A vendégekhez ellenőrzi a
rendszer, van-e olyan bérletük, ami több alkalmas. Ha nincs ilyen bérlete, vagy több olyan bérlete van,
amiből levonhatnánk az alkalmat, akkor megfelelő hibaüzenet mellett nem történik levonás
(beléptetés). Ezeknél a vendégeknél kézzel kell a beléptetést elvégezni.
Ha csak egyetlen olyan többalkalmas bérlete van, ami érvényes, abban az esetben automatikusan
levonja az alkalmat, és rendezi a beléptetést illetve a foglalás státuszát is.
Opcionálisan kérhető, hogy a tömeges beléptetés a havi korlátlan bérletekkel is működjön. Ez a
funkció alapértelmezetten ki van kapcsolva.

DICSŐSÉGTÁBLA
A dicsőségtábla azokból a tesztekből dolgozik, amiket a vendégekhez felviszünk. Míg a vendégek
adatlapján csak a saját felmérései láthatók, addig a dicsőségtábla összesített, a legjobb 5 érték jelenik
meg, annak megfelelően, hogy a kisebb vagy a nagyobb érték jobb. Az adott oszlop fölé állva egérrel
megjelenik a felvitel ideje, és a teljes név is. A dicsőségtábla kérés esetén elérhetővé tehető vendégek
részére is, de javasolt ezt egy külső képernyőn kitenni, ha publikálni szeretnénk.
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EGYEDI IDŐMÉRÉS VENDÉGEKHEZ
A vendégekhez egyedi időmérés is rendelhető, melyek percdíjjal működnek. Alapértelmezésként a
rendszer méri a bent töltött időt az öltözőkulcs segítségével, de egyes termekben további, időmérés
alapú rendszerek is működhetnek (teremfoci, billiárd, elektromos autó töltés, stb). Ehhez segítség,
hogy a vendég adatlapján korlátlan időmérés indítható el, csak meg kell nevezni a mérést, és percdíjat
kell hozzáadni. Ezek után az időmérés elindul, és később leállítható. egy vendéghez egyszerre több
különböző mérés is indítható, és függetlenül leállítható. A végösszeg bekerül a kasszába és a naplóba
is!
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N Y E LV E K É S P É N Z N E M E K K E Z E L É S E
A Fitness program 3.7-es verziójától lehetőség van több nyelv, illetve HUF-tól eltérő pénznem
használatára is.
Pénznemek: A rendszer kizárólag egy pénznemet kezel! Ennek megfelelően átváltást sem végez! A
rendszer indulásakor beállítjuk a kért pénznemet (jelenleg HUF, EUR, USD lehetséges). Később ettől
eltérni nem javasolt, mivel a múltbéli kimutatások esetén az összegek és értékek hibásak lesznek.
Egyéb nemzetközi korlátozások: A Barion fizetés működik mindhárom pénznemmel, feltéve hogy a
pénznem be van állítva az elfogadó helyen. A számlázó programok szerződéseinél ellenőrizni kell, hogy
a kért pénznem rendelkezésre áll-e, illetve a számlázó API-k esetén csak magyar, angol és német nyelv
érhető el, ettől eltérő nyelv esetén alapértelmezettként magyar számla fog készülni.
Nyelv választás: A rendszerhez alapértelmezettként több nyelv érhető el, mely menet közben tetszés
szerint váltogatható. A beállításokban megadható az alapértelmezett nyelv, ez abban a ritka esetben
töltődik be, ha nincs megadva választott nyelv. A beállításokban megadható a választható nyelvek közül
azok a nyelvek, amin az email értesítőket kiküldeni szeretnénk. Tapasztalat, hogy a vendégkör
mindössze 2-3 nyelvet használ legfeljebb, így felesleges minden nyelven kiküldeni az értesítőket. A
vendégek az adatlapjaikon is megadhatnak alapértelmezett nyelvet, így az a vendég, akinél be van állítva
alapértelmezett nyelv, nem kapnak más nyelven értesítőt, kivéve az automatizált értesítők.
Hírlevél írásakor, ha a vendégnek nincs beállítva alapértelmezett nyelv, akkor a választott felület
nyelven történik a hírlevél írása, és a vendégnek való kiküldése. Ha a vendégek közt osztályozni
szeretnénk, kik milyen nyelven kapnak emailt, javasolt a nyelvet felvenni cimkébe is, így azokra is lehet
szűrni küldés előtt.
A nyelvi fájl tetszés szerint bővíthető nyelvekkel, illetve segítségünkkel korlátozható is a választható
nyelvek száma.

A Fitness program leírás mindig a legfrissebb állapotot tükrözi, és az egyedi
módosításokat nem tartalmazza!
A változtatás jogát fenntartjuk!

A letölthető csv fileok (kassza mentések, standolások, és egyéb listák exportjai) megnyitásához
OpenOffice vagy LibreOffice programot javaslunk. Ezek hibátlanul nyitják meg a fájlokat.
Microsoft Excel program használata esetén nyissuk meg az alkalmazást, majd válasszuk az “adatok
importálása külső adatforrásból” lehetőséget. Tallózzuk ki a csv fájlt, és adjuk meg, hogy a fájl UTF-8
kódolású, elválasztó elem a ; (pontosvessző). Ezek után helyesen jeleníti meg majd a táblázatot.
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GERISOFT STÚDIÓ KFT
További kérdései vagy élő demó igény esetén várjuk jelentkezését a következő elérhetőségek
valamelyikén:
Telefon: +3630-2147515
E-mail: abrahampeter@gerisoft.hu
Skype: abraham_peter
Iroda - Kóporné Lelik Rita: +3620-399-1333
E-mail: iroda@gerisoft.hu
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