BRP funktionalitet
Ordinarie program
Personregister
Avancerad CRM-hantering
Personuppslagning
Postnummeruppslagning
SMS och e-postutskick
Automatiska uppföljningspunkter med utskick vid händelser (ny kund,
medgivande saknas, födelsedag etc)
Integration med MailChimp för snygga utskick

Kassa
Komplett kassa med koppling till kvittoskrivare, kontrollenheter, kassalådor och kunddisplayer
Kassakopplad betalning med Babs Paylink, Point/Verifone och Nets.
Mobil betalning med Swish, Vipps, SEQR
Integration för friskvårdsaktörer: Benify, Wellnet, Actiway
Kundkonto, så att mat och dryck kan betalas senare eller dras via autogiro.
Elektronisk underskrift vid försäljning av abonnemangskontrakt
Varuregistrering med streckkod
Delbetalning
Rabattkoder
Kassarapporter med export av verifikat till ekonomisystem

Abonnemang
Annan betalare
Betalarorganisation som betalar hela abonnemanget eller delar av det
Betalning med Autogiro (integration och automatiserade flöden mot BGC)
Betalning med återkommande kortbetalningar.
Periodisering
Kampanjfunktioner
Elektronisk underskrift av avtal med platta eller kundens egen telefon

Gruppaktiviteter
Bokningsregler
No-show-hantering
Bokning på anläggningen genom kundkiosk
Bokning över internet
Bokingar med kundbrandade appar för Android och iOS.
Vikariehantering för instruktörer

Tjänstebokning
Avbokningsregler
In och utcheckning
Planeringslistor
Arbetspass med koppling mellan personalresurser och lokalresurser
Möjlighet att begränsa arbetspass till produktetiketter

Arrangemang
Planera arrangemang
Boka deltagare
Hantera resursbehov som del av arrangemang
Inpasseringskontroll för arrangemangsdeltagare och sällskap (exempelvis medföljande förälder vid simskola)

Värdekort (presentkort/klippkort)
Koppling till person, grupp eller organisation.
Efterfakturering av företagsklipp med specifikation.
Automatisk värdekortstömning.

Ekonomi

Fakturering, fakturajournaler och inbetalningsjournaler.
Kundreskontra
Kravhantering
Fakturadistribution och extern fakturaprinting (med 21 grams)
Påminnelser och inkasso genom Kredithanterarna och Lindorff/Lowell.
Autogiro med automatiserat filutbyte med BGC via VPN.
Återkommande kortbetalningar (RCP)

Lager
Flera lagerplatser per anläggning
Hantering av beställningar och avprickning vid leverans
Inventeringsfunktioner och möjlighet till import från inventeringsverktyg.

Statistik
Flertal rapporter. Fråga oss om det som är intressant för er!

Inpassering
RFID (Gantner, ASSA ARX, RCO R-Card) / Streckkod / Magnetkort
Inpassering via API
Skåpstyrning
Ljusstyrning
Kundkiosk med biljetter till gruppträningspass och bokning av dropinplatser.

Mobil medlemskontroll
Stickprovskontroll med app (Android) för mifarechip (Gantner mfl), Magnetkod, streckkod, manuell inmatning.
Inpassering i externa lokaler med app (Android) för mifarechip (Gantner mfl), Magnetkod, streckkod, manuell inmatning.

Varuautomater
Gantner varuautomatsläsare
Nutramino - integration med varuautomater
API-anrop för varuautomatsförsäljning

Bidrag
Integration med Idrott Online (statligt stöd) och APN (kommunalt stöd).

Tidrapportering
Tidrapportering med export till Visma Lön och Hogia Lön Plus
Stämpelklocka

Passageserver
Gantner
Serieportsservrar (för magnetkort och streckkodskort)

Synkronisering med externa passagesystem
Export till ASSA ARX (förutsätter att databärare köps in och tolkas enligt BRPs rekommendationer)
Export till RCO R-Card (förutsätter att databärare köps in och tolkas enligt BRPs rekommendationer)
Export till Metra (se separat sida för info om vad integrationen omfattar)

BRP Online (webbaserade funktioner)
Tidrapportering
Business intelligence och statistik, exempelvis retention rate, medlemsanalys och nyckeltal.

Kundwebb

Gruppaktivitetsbokning
Abonnemangsförsäljning med tilläggsprodukter
Tjänstebokning
Arrangemangsbokning
Värdekortsförsäljning
Kortbetalning
"Mina sidor"
Elektronisk signering av medlemsavtal och autogiromedgivande vid abonnemangstecknande online

Appar för gruppaktivitetsbokning
Bokning av gruppträning
Avbokning av gruppträning

Displayfunktioner
Passagedisplay som visar bild, resultat och meddelanden till kund vid inpassering.

API
API för tredjepartsintegrationer.
För mer info, se BRP REST-API

