
Open Fitness Suite 

Γίνετε τώρα «πρωταθλητές» 
στη διαχείριση & εξέλιξη
του γυμναστηρίου σας!



Open Fitness: ένα λογισμικό, 
πραγματικά... “fit”!

Με ένα τόσο ποιοτικό, αξιόπιστο & αυτόνομο σύστημα, όπως το Open Fitness της 
Open System Solutions, όχι μόνο μπορείτε να εξελιχθείτε στον κλάδο σας, αλλά και να 
προσαρμόσετε το σύστημα αυτό στις ακριβείς ανάγκες της εταιρείας σας, με μοναδικές 

δυνατότητες παραμετροποίησης, αλλά και χάρη στα υποσυστήματα (modules) που δίνουν 
πραγματική ευχέρεια & ευελιξία για εξειδικευμένες λειτουργίες στην πλατφόρμα διαχείρισης 

της επιχείρησής σας.

Ο «αγώνας» κρίνεται σ’ εκείνα τα «σημεία», όπου το Open Fitness υπερέχει! 

Δείτε τα 10+1 σημεία που το σύστημα ξεχωρίζει:

Ειδική φόρμα υποστήριξης 
όλων των εργασιών της 
υποδοχής (reception all in one) 
που περιλαμβάνει δημιουργία 
μέλους, φωτογραφίας, ανάθεση 
συνδρομής, έκδοση απόδειξης & 
συμβολαίου, κλείσιμο ραντεβού

Εφαρμογή κλεισίματος ραντεβού 
για τους πελάτες σας Booking 
application

Εύκολη & γρήγορη ανάθεση 
ραντεβού για ομαδικά προγράμματα, 
personal, διατροφή, cycling κ.λπ.

Συμπλήρωση στοιχείων από 
το ίδιο το μέλος σε tablet, για 
ορθότερη αξιοποίηση του 
προσωπικού

Πλήρης καταγραφή επικοινωνιών 
με τα μέλη, είτε για ξενάγηση
είτε για ανανέωση εγγραφής, αλλά 
και για προσθήκη σχολίων

Ερωτηματολόγια για έλεγχο 
ποιότητας των υπηρεσιών & 
βαθμού ικανοποίησης των μελών

Στατιστικά ανανέωσης συμβολαίων 
(renewal rate %), επικοινωνίας 
πωλητών με μέλη, συνδρομών, 
check-in μελών

Πλήρης παρακολούθηση του 
ταμείου (διαχωρισμός μετρητών/
καρτών/καταθέσεων)

Οργάνωση καθημερινών εργασιών 
των πωλητών, σχετικά με την 
τηλεφωνική επικοινωνία με 
υποψήφιους πελάτες, προσέλκυση 
νέων μελών ή παλαιών μελών, 
κατά τη διάρκεια των συνδρομών 
τους

Υποσυστήματα αποστολής e-mail 
& SMS, για βελτίωση προσωπικής 
επικοινωνίας με τα μέλη

Σύνδεση με το Open Retail  για την 
παρακολούθηση της αποθήκης 
και των σημείων πώλησης (BAR), 
καθώς και με το Open Account-
ing, για περαιτέρω λογιστική 
παρακολούθηση



Οι άνθρωποι της OSS κοντά σας 
7 ΗΜΕΡΕΣ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ!

Όπως και κάθε σύστημα της Open System Solutions, το Open Fit-
ness υπερέχει σε σχέση με τα αντίστοιχα συστήματα του κλάδου, καθώς 
ενσωματώνει τεχνογνωσία και εμπειρία πολλών δεκαετιών, ενώ την ίδια 
στιγμή, το προσωπικό της OSS, χάρη στην αφοσίωση, τη γνώση και την 

ευελιξία του, χτίζει μαζί σας μια σχέση εμπιστοσύνη που σας διασφαλίζει μία 
διαρκή και επιτυχή υποστήριξη. 

Έτσι:

ΔΙΑΡΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 

Απολαμβάνετε διαρκή & αδιάλειπτη υποστήριξη, 7 ημέρες την 
εβδομάδα!*

ΑΜΕΣΕΣ ΛΥΣΕΙΣ 

Διασφαλίζετε άμεση επίλυση κάθε απορίας ή προβλήματος 
σε σχέση με τη λειτουργία, τις δυνατότητες και την 
αποτελεσματικότητα του δικoύ σας Open Fitness συστήματος

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΧΡΟΝΟΥ 

Κερδίζετε σε χρόνο, χρήμα & αξιοπιστία, είτε είστε ένα μικρό ή 
τοπικό κέντρο ευεξίας & εκγύμνασης, είτε ένας αθλητικός όμιλος,  
ακόμα και ένα μεγάλο γυμναστηριακό franchise

ΕΞΕΛΙΞΗ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

Κατακτάτε έναν ομαλό ρυθμό λειτουργίας, ανάπτυξης και 
επέκτασης του γυμναστηρίου σας

*Με την προϋπόθεση ύπαρξης συμβολαίου υποστήριξης



Επισκεφθείτε τώρα το www.openFitness.gr 
Ή το www.oss.gr

και μάθετε περισσότερα για τις δυνατότητες του συστήματος διαχείρισης εντατικής 
λιανικής Open Fitness της OSS!

Εκεί που οι άλλοι «αγκομαχούν», 
εσείς «τερματίζετε πρώτοι»!

Το Open Fitness της Open System Solutions ήρθε για να μεταμορφώσει το γυμναστήριο 
ή το κέντρο υγείας & ευεξίας που διοικείτε σε μία ιδανική επιχείρηση, τόσο για εσάς και το 

προσωπικό σας, όσο και για τους πελάτες σας. Χάρη στην ολοκληρωμένη γκάμα υπηρεσιών 
και εφαρμογών που διαθέτει, μπορεί να προσφέρει έναν σταθερό και αποτελεσματικό ρυθμό 

λειτουργίας στην καθημερινότητα του γυμναστηρίου σας. Η εξέλιξη, η κερδοφορία και η 
παροχή βέλτιστων λύσεων επιτυγχάνονται μέσα από την χρήση του Open Fitness.

Οι εφαρμογές Open Accounting και Open Retail Suite βραβεύθηκαν στο διαγωνισμό  Σελφ Σέρβις excellence 
Awards 2012 στην κατηγορία «Καινοτομία & Νέα τεχνολογία» και διακρίθηκαν στα Impact Business IT Excel-
lence AWARDS 2017 ως «η πιο αποτελεσματική λύση για επιχειρήσεις εντατικής λιανικής».



ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ 1
Ειδική φόρμα για τις απαραίτητες εργασίες της 

υποδοχής (reception), όπως: δημιουργία μέλους, 
ανάθεση & ανανέωση συνδρομής, εκτύπωση 
συμβολαίου & ΑΠΥ, κλείσιμο ραντεβού κ.ά.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ 3 
Στατιστικά στοιχεία για 

επισκεψιμότητα, ποσοστά 
ανανέωσης, συνδρομών, 
επικοινωνίας με μέλη, 

παραπόνων

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ 2
Οργάνωση των καθημερινών εργασιών των 

πωλητών για προσέλκυση υποψήφιων πελατών, 
αλλά και για την ανανέωση των συνδρομών που 

λήγουν για τα ήδη εγγεγραμμένα μέλη

Συγκριτικα πλεονεκτηματα

Τώρα με το Open Fitness της Open System Solutions μπορείτε 
να απολαμβάνετε ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα που ξεχωρίζουν!

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ 4 
Καταγραφή παραπόνων, 

ανανεώσεων συνδρομών, συλλογής 
ερωτηματολογίων και δημιουργίας 

profile. Επιπλέον, δυνατότητες 
προσωποποιημένης επικοινωνίας με 

αποστολή SMS & e-mail



www.openretail.gr www.accounting.gr www.openfitness.gr

www.oss.gr
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