GYMMASTER ONLINE BOOKING
Το σύστημα GymMaster Online Booking είναι μια εφαρμογή η οποία συνδέει τη βάση
δεδομένων των πελατών της εφαρμογής GymMaster με την βάση δεδομένων της
εφαρμογής Online Booking, η οποία φιλοξενείται σε δικό μας server στο Azure της
Microsoft
Είναι ναι μεν μια πλατφόρμα που είναι έτοιμη ως προς την λειτουργία της, αλλά η
παραμετροποίηση και η εμφάνιση είναι διαφορετική ανάλογα με το γυμναστήρια ή το
κατάστημα που θα δοθεί.
Δηλαδή, «δανειζόμαστε» τα χρώματα και τα λογότυπα του κάθε γυμναστηρίου και κάνουμε
την σελίδα με τέτοιο τρόπο ώστε να μοιάζει με την υπάρχουσα σελίδα του γυμναστηρίου το
οποίο πρόκειται να τη χρησιμοποιήσει.
Ακόμη, η λειτουργία της κάθε εφαρμογής είναι διαφορετική ανάλογα με τον τρόπο
λειτουργίας του εκάστοτε γυμναστηρίου.
Μαζί με την web εφαρμογή σας δίνουμε και μια εφαρμογή για Smartphone η οποία θα
ανέβει στο Google Play, έχει το λογότυπο σας και αν έχετε ιστοσελίδα, εκτός από την
εφαρμογή θα έχει και παραπομπές στην σελίδα σας

ΟΘΟΝΗ ΕΙΣΟΔΟΥ
Στην οθόνη εισόδου ο πελάτης εισάγει τα στοιχεία του τα οποία μπορεί να είναι το
username/password που έχουν οριστεί στο GymMaster ή ο αριθμός κινητού και ο αριθμός
της κάρτας του πελάτη η οποιοσδήποτε άλλος συνδυασμός ζητηθεί.

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΘΟΝΗ ΠΕΛΑΤΗ
Με την επιτυχή είσοδο του πελάτης ενημερώνεται για την λήξη της συνδρομής του, για
τυχόν υπόλοιπο, για τις παρουσίες του, για τις κρατήσεις του, για τα τμήματα στα οποία
μπορεί να κλείσει θέση, για τις τυχόν μετρήσεις του και του δίνεται η δυνατότητα να κάνει
μια νέα κράτηση ή να αγοράσει μια νέα συνδρομή.
Όλες αυτές οι πληροφορίες αντλούνται από την βαση δεδομένων του GymMaster.

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Στη σελίδα των κρατήσεων ο πελάτης βλέπει τις κρατήσεις που έχει πραγματοποιήσει και
έχει την δυνατότητα να ακυρώσει αν ο χρόνος του το επιτρέπει.

ΠΑΡΟΥΣΙΕΣ
Στην σελίδα των παρουσιών εμφανίζονται οι παρουσίες που έχει χτυπήσει ο πελάτης με την
είσοδο του στο γυμναστήριο

TMHMATA
Στην σελίδα των τμημάτων εμφανίζονται τα τμήματα του Online Booking στα οποία
επιτρέπεται να κάνει κράτηση ο πελάτης βάσει της συνδρομής του

ΚΡΑΤΗΣΗ

Στην σελίδα κάνε κράτηση εμφανίζονται τα τμήματα που έχουμε ανεβάσει με το όνομα, την
ημέρα και την ώρα του τμήματος και ένα κουμπάκι Book με το οποίο γίνεται η κράτηση στο
επιλεγμένο τμήμα
Αν το τμήμα είναι γεμάτο ή έχει περάσει ο χρόνος μέσα στον οποίο επιτρέπεται να γίνει η
κράτηση τότε εμφανίζεται με κόκκινο χρώμα.
Αν ο πελάτης έχει κάνει κράτηση σε κάποιο από τα εμφανιζόμενα τμήματα τότε αυτά
εμφανίζονται με γαλάζιο χρώμα.
Δίδεται η δυνατότητα στον πελάτη να εμφανίσει μόνο τα τμήματα που τον ενδιαφέρουν ή
τα τμήματα σε μια συγκεκριμένη ημερομηνία

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
Ο διαχειριστής της εφαρμογής εισέρχεται όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης μέσα από
την ίδια σελίδα εισόδου και έχει τις παρακάτω επιλογές

Ο διαχειριστής μπορεί να :
•
•
•
•
•
•
•

δημιουργήσει τμήματα ή να επεξεργαστεί τα υπάρχοντα,
μπορεί να προβάλει τις κρατήσεις βάσει ημερομηνίας και βαση ατόμου
Μπορεί να προβάλει τα μέλη και να κάνει κράτηση εκ μέρους του πελάτη
Μπορεί να διαγράψει τμήματα
Μπορεί να εμφανίσει άτομα που έχουν να κάνουν κράτηση πάνω από έναν αριθμό
ημερών και να στείλει ένα μαζικό μήνυμα σε αυτούς
Μπορεί να προβάλει τις απουσίες
Μπορεί να προβάλει στατιστικά Πληρότητας και Απουσιών

Συμπερασματικά όπως είπαμε και προηγουμένως, το κάθε γυμναστήριο δουλεύει
διαφορετικά και έχει διαφορετικές απαιτήσεις. Έτσι και η δική μας εφαρμογή είναι
διαφορετική όχι μονο ως προς την εμφάνιση αλλά και στην λειτουργία.
Για το ξεκίνημα του στησίματος της χρειαζόμαστε να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Πόσες ώρες πριν ο πελάτης θα μπορεί να κλείνει ένα τμήμα
Πόσες ώρες πριν θα μπορεί να κάνει ακύρωση
Πόσες μέρες μπροστά θα μπορεί να κάνει κρατηση
Πόσα τμήματα θα μπορεί να κάνει κράτηση την ίδια ημέρα
Θέλετε να μπορεί να αγοράζει υπηρεσίες μέσα από το σύστημα;
Αν Ναι, θέλετε να δίνετε δωρεάν κουπόνια έτσι ώστε να σταλούν σε κάποιον άλλο
για να χρησιμοποιήσει δωρεάν τις υπηρεσίες σας;
7. Αν έχετε ιστοσελίδα μας στέλνετε το URL για να πάρουμε αυτά που χρειαζόμαστε

ΚΟΣΤΟΣ
Το κόστος της εφαρμογής είναι 400€ και παρέχει δωρεάν την φιλοξενία της εφαρμογής στο
Azure.
Από τον επόμενο χρόνο το κόστος είναι 80€ ανά έτος
Στην περίπτωση που επιθυμείτε ο πελάτης να αγοράζει υπηρεσίες μέσα από την εφαρμογή,
δημιουργούμε ένα καλάθι και στο τέλος ο πελάτης πληρώνει είτε στο Ταμείο σας, είτε με
πιστωτική είτε με PayPal.
To κόστος αυτής της δυνατότητας είναι 300€ και περιλαμβάνει την σύνδεση με το PayPal
και τις τράπεζες που έχουν το σύστημα της CardLink όπως Alpha και Eurobank.
Η εφαρμογή αυτή περιλαμβάνει και την σύνδεση με το GymMaster έτσι ώστε όλοι όσοι
γράφονται μέσα στο site κατεβαίνουν στην βάση του καθώς και οι συνδρομές που έχουν
αγοραστεί και εξοφληθεί να καταχωρούνται αυτόματα μέσα στο πρόγραμμα.
Σε περίπτωση που συνεργάζεστε με άλλη τράπεζα πρέπει να μας σταλεί το documentation
και ενδέχεται να υπάρχει χρέωση αν διαφέρει κατά πολύ ο τρόπος από τις άλλες τράπεζες.

