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 تولیدکننده قفل الکترونیکی کمد رختکن باشگاه و استخر

 نرم افزار مدیریت باشگاه (کنترل تردد و شهریه اعضا)

 گیت کنترل تردد باشگاه
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قفل آنالین کمد باشگاهقفل آنالین کمد باشگاهقفل آنالین کمد باشگاه

      در سیستم آنالین، هر عضوي که اعتبار داشته باشد میتواند با اثر انگشت      در سیستم آنالین، هر عضوي که اعتبار داشته باشد میتواند با اثر انگشت      در سیستم آنالین، هر عضوي که اعتبار داشته باشد میتواند با اثر انگشت

 یا کارت عضویت خودش، از کمد ها استفاده کند. یا کارت عضویت خودش، از کمد ها استفاده کند. یا کارت عضویت خودش، از کمد ها استفاده کند.

قابلیت هاي نرم افزار مدیریت باشگاه ورزشی قابلیت هاي نرم افزار مدیریت باشگاه ورزشی قابلیت هاي نرم افزار مدیریت باشگاه ورزشی 

 ثبت نام و تمدید اعضا ثبت نام و تمدید اعضا ثبت نام و تمدید اعضا

 کنترل تعداد جلسات و تاریخ پایان اعتبار اعضا  کنترل تعداد جلسات و تاریخ پایان اعتبار اعضا  کنترل تعداد جلسات و تاریخ پایان اعتبار اعضا 

(جلوگیري از ورود افرادي که اعتبار آنها به پایان رسیده است)(جلوگیري از ورود افرادي که اعتبار آنها به پایان رسیده است)(جلوگیري از ورود افرادي که اعتبار آنها به پایان رسیده است)

 قابلیت تعریف انواع ورزش، سانس بندي، شهریه (با قابلیت ویرایش) قابلیت تعریف انواع ورزش، سانس بندي، شهریه (با قابلیت ویرایش) قابلیت تعریف انواع ورزش، سانس بندي، شهریه (با قابلیت ویرایش)

 کنترل کمدهاي رختکن (اختصاص کمد به اعضا به صورت کنترل کمدهاي رختکن (اختصاص کمد به اعضا به صورت کنترل کمدهاي رختکن (اختصاص کمد به اعضا به صورت

 اتوماتیک، گزارش وضعیت کمدها) اتوماتیک، گزارش وضعیت کمدها) اتوماتیک، گزارش وضعیت کمدها)

 گزارش گیري از شهریه هاي دریافتی، تردد ورزشکاران گزارش گیري از شهریه هاي دریافتی، تردد ورزشکاران گزارش گیري از شهریه هاي دریافتی، تردد ورزشکاران

 قابلیت اتصال به دستگاه اثر انگشت، کارتخوان، گیت کنترل تردد قابلیت اتصال به دستگاه اثر انگشت، کارتخوان، گیت کنترل تردد قابلیت اتصال به دستگاه اثر انگشت، کارتخوان، گیت کنترل تردد

قفل آفالین کمد رختکن استخرقفل آفالین کمد رختکن استخرقفل آفالین کمد رختکن استخر
 بدون نیاز به باتري  بدون نیاز به باتري  بدون نیاز به باتري 

 طول عمر و دوام بسیار باال طول عمر و دوام بسیار باال طول عمر و دوام بسیار باال
 قابلیت استفاده از کارت، مچبند و یا تگ جاسویچی به عنوان درب باز کن قابلیت استفاده از کارت، مچبند و یا تگ جاسویچی به عنوان درب باز کن قابلیت استفاده از کارت، مچبند و یا تگ جاسویچی به عنوان درب باز کن
 قابلیت تعریف مچبند جدید براي قفل هایی که مچبند آنها گم شده است قابلیت تعریف مچبند جدید براي قفل هایی که مچبند آنها گم شده است قابلیت تعریف مچبند جدید براي قفل هایی که مچبند آنها گم شده است

                      *گارانتی، خدمات، پشتیبانی*
نـرم افزار و قفل هاي الکترونیکی داراي 2 سال گارانتی می باشد. 
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