
pensat per resoldre 
d’una manera pràctica i la 

gestió i administració 
de la seva empresa



SYSSPORT: la manera mès pràctica i 
senzilla de resoldre la gestió i administració 
de la seva empresa.

SYSSPORT, és un mètode de treball eficaç i professional que li serà de gran ajuda per a 
l’explotació i gestió del seu negoci.

SYSSPORT és un software amb una evolució contínua preparat per adaptar-se a les 
noves tecnologies i requeriments del sector empresarial, proporcionen una perspectiva 
global i un control integral de l’activitat de su empresa. 

SYSSPORT, està dissenyat i preparat per enllaçar amb altres gestions i sistemes de control 
permetent una gestió global i un control ràpid, fàcil i senzill del seu establiment. 

CARACTERÍSTIQUES

* Multiidioma.

* Gestió de permisos d’accessos per operari a dife-
rents parts del programa. 

* Control d’entrada de socis per rfid, targeta o pol-
sera.

* Permet donar d’alta o baixa a un soci sense neces-
sitat d’eliminar les dades definitivament.

* Té un control per a NIF duplicats.

* Permet enviar comunicats per e-mail.

* Permet tenir un control de les activitats de reserves 
principals de cada soci.

* Permet detallar dades secundàries de cada soci.

* Permet generar quotes per nivells i seleccionar la 
periodicitat (anual, semestral, trimestral, mensual).

* Crear cartes de quotes per reflectir les condicions 
quan es treballa amb descomptes.



* Permet fer cerques per crear llistats per exportar etiquetes, etc.  
 
* Gestió de reserves amb o sense inscripció i recursos.  
 
* Permet crear un control de presència i accessos a diferents parts del local.  
 
* Gestió de material i control d’estoc.  
 
* Històric d’altes, baixes, consultes, llistats i etiquetes.

* Fidelització de clients: punts, descomptes i obsequis, etc.  
 
* Permet enllaçar amb el programari de gestió de SYSCONTA.  
 
* Gestió de caixes: moviments de vendes, quadres de caixa, etc.  
 
* Control d’accés i presència.  
 
* Control d’informes (comprovació de quotes, altes i baixes de socis, etc.)  
 
* Control i lliurament de material de lloguer.  
 
* Gestió de botiga i punts de venda.



Software estàndard i a mida
Gestions empresarials modulars (CRM + ERP)
TPV: Restaurants, comerços, forns de pa, peixateries, etc.

* Control de presència  * Hotels
* Multicines   * Clubs esportius
* Fàbriques d’embotits  * Sales d’especejament
* Gestió de finques  * Gestió de majoristes
* Gestió de càmpings  * Gestió de nàutiques

Av. Osona, s/n - 08503 Gurb - Barcelona
938 856 490

info@systembcn.com


