UM SOFTWARE DE GESTÃO NA SUA ACADEMIA
AGILIZARÁ OS PROCESSOS DIÁRIOS E O AJUDARÁ A TER
CONTROLE DOS PAGAMENTOS DOS ALUNOS.
As recepcionistas conseguem fazer com facilidade e baixo índice de erro suas tarefas
diárias devido a facilidade com que são
feitos os processos.
Integração com plataformas:
Treinos em qualquer lugar diretamente no
celular ou tablet.
Pagamento Recorrente Automático
Pagamento via cartão de crédito nos processos de inclusão e cobrança automática no
cartão de crédito do aluno no vencimento
da mensalidade.
Também é possível receber pagamentos em cartão de crédito diretamente
via sistema de planos, matrículas e outras receitas e, assim, economizar
com o aluguel da maquininha. Consulte nossas taxas e surpreenda-se!

Relatórios conﬁáveis com os principais
dados para acompanhar o seu negócio dia a
dia e também para tomada de decisões!

up

Resumo diário com as principais informações do seu negócio. Caixa, processos,
status, acesso e Follow-up pendentes

FÁCIL DE USAR

CONTROLE

PRATICIDADE

MOBILIDADE

SEGURANÇA

HARDWARES

PAGAMENTO RECORRENTE AUTOMÁTICO
Receba o pagamento do seu aluno
automaticamente no cartão.

+ Segurança
Transações totalmente criptografadas.
Diminuição ou eliminação da circulação de dinheiro e
cheque na academia.
Dados do cartão em ambiente totalmente seguro.

+Retenção
O pagamento da academia passa a ser mais um dos pagamentos que
o aluno já está acostumado a fazer e se desejar cancelar terá de
entrar em contatos, não apenas suspender o pagamento.

+Vendas
V 3 N D 4
2

NÃO UTILIZA O LIMITE DO CARTÃO
DE CRÉDITO!

+ Faturamento
Aumento do ticket médio
Diminuição no índice de atraso das
mensalidades

Follow

up

Followup é um
módulo do Fitsys
que ajudará o seu
f�ncionário a não
esquecer de mais
nada!
Por exemplo, ele
nunca mais esquecerá
de telefonar para
aquele aluno que não
está frequentando a
academia ou está
inadimplente.

Quando o Followup é criado,
automaticamente é gerado
uma tarefa para o usuário
ent�ar em contato com o
aluno.
Toda vez que uma tarefa
marcada como executada,
uma nova é criada
automaticamente...

...e ﬁca assim até o
Followup ser concluído
com ou sem sucesso.

up

