
BizPoint Gym
BizPoint Gym är ett komplett bokningssystem med inpassering, 
medlemsregister, autogiro och kassa till ett fördelaktigt lågt pris.

Inpassering
När medlemmen kommer drar hon sitt kort i 
kortläsaren vid inpasseringsdatorn och det görs en 
betalningskontroll. På skärmen visas 
avtalsinformation och en bild av medlemmen. Bilden 
på den senaste inpasserade kan även ses på datorn i 
receptionen.

På inpasseringsdatorn kan medlemmen göra 
dropinbokning till ett ledigt pass och får då direkt ut 
en biljett till passet. Dropinbokningen avlastar 
receptionen i rusningstid och hjälper till att fylla 
passen.

BizPoint Gym har stöd för ett flertal dörrlåssystem, så 
att du kan låta dina medlemmar komma in även när 
receptionen inte är bemannad.

Onlinebokning
I BizPoint Online kan medlemmen se alla pass och 
enkelt boka de hon vill vara med på. Det finns även 
möjlighet att hålla koll på sina kompisar så att man 
bokar samma pass.

Med BizPoint Gyms system för guld, silver och 
bronskort kan du låta dina medlemmar boka olika 
pass beroende på vilken behörighet de har.

Du kan ge medlemmarna möjlighet att boka olika 
tjänster online t ex tid med en personlig tränare. Har 
du ett gym med extra funktioner såsom en massör 
eller fotvårdare så kan du erbjuda onlinebokning 
även för dessa.

Med Min tidbok kan du enkelt kolla tidboken 
hemifrån eller i mobilen. Där ser du både vilka 
tjänster du är bokad för och vilka pass du ska leda.
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Passbokning och 
Tidbok
I passbokningen ser du direkt alla upplagda pass och 
hur många lediga platser som finns. För att göra en 
bokning väljer du medlem och pass och trycker sedan 
boka, enklare kan det inte bli. Bokar du fler än 
maximalt antal så blir de överbokade reserver och 
hoppar upp ett steg vid varje avbokning.

Att lägga upp nya pass är enkelt och intuitivt. Med 
hjälp av kopieringsfunktionen kan du repetera ett 
pass t ex en gång i veckan för resten av terminen. Det 
finns även möjlighet att göra ändringar på flera pass 
samtidigt. Om t ex en ledare skulle sluta kan du 
snabbt gå in och byta ledare på alla hennes pass.

Tidboken är avsedd för bokning av personal för 
personliga tjänster och passar t ex för personlig 
tränare, sjukgymnast, fotvårdare, massör och liknande. 
Alla pass syns i tidboken, så att du inte riskerar att 
boka en tjänst på personal som är upptagen med att 
leda ett pass.

Autogiro
Medlemmarna betalar vanligen sina avtal via 
autogiro. Det mesta av autogirohanteringen kan du 
sköta direkt på Internet i Autogiro Online. BizPoint 
kompletterar Autogiro Online med inrapportering av 
beloppen som ska dras och kontroll av inkomna 
betalningar efter dragning. 

I BizPoint Gym gör du enkelt de filer du behöver för 
att uppdatera autogirot. Filerna med 
betalningsinformation hämtar du från din 
internetbank och läser sedan in i BizPoint så förlängs 
dina medlemmars avtal automatiskt. 

Med BizPoint Gym är det enkelt att genomföra 
prisändringar, då du kan uppdatera alla 
autogirodragningar för ett visst avtal samtidigt.

Saknar dina medlemmar täckning på kontot när det 
är dags för autogirodragningarna har Pilus ett 
samarbete med GodFinans, som hjälper dig att få in 
pengarna utan att du blir ovän med dina medlemmar.

Kassa
Det går snabbt i kassan. Produkterna är upplagda i 
förväg i produktregistret, så du slipper leta i prislistor 
och knappa på tangentbordet. Produkterna du säljer 
mycket av ger du egna knappar.

Integrerad kortterminal som kopplar upp sig över 
Internet ger dig snabb korthanteringen.

Nya autogiroavtal hanterar du direkt från kassan. Vår 
enkla trestegslösning gör att till och med den 
nyanställde efter en kort instruktion klarar av att ta 
emot nya medlemmar som vill betala via autogiro.

BizPoint Gym hanterar alla betalningsformer såsom 
kontant, kontokort, presentkort, tillgodokvitto, faktura 
och den för gym så viktiga funktionen autogiro.



Medlemsregister 
All information om medlemmarna finns samlad och 
lättillgänglig. Här finns naturligtvis de självklara 
uppgifterna namn, adress, telefon och mejl, men även 
sådant som avtalsinfo, betalarnummer för autogiro, 
kompisgäng m m.

Avtalsinformationen uppdateras normalt från kassan 
och vid inläsning av autogirot, men det går att göra 
manuella justeringar. Om en medlem blir skadad 
finns det t ex möjlighet att frysa avtalet.

Journaler
BizPoint Gym innehåller ett antal journaler avsedda 
för olika ändamål. I gymjournalen kan du spara 
mätvärden och följa gymmarens personliga 
utveckling, något många gymmare uppskattar.  I 
bildjournalen lägger du in den bild som visas vid 
inpasseringen. Därutöver finns en textjournal, där du 
kan skriva vad du vill, samt andra specialjournaler.

Rapporter och 
statistik
BizPoint Gym ger dig statistik som hjälper dig att 
hålla koll på din verksamhet. Kopplat till autogirot 
finns till exempel rapporter där du kan se vem som 
betalt och hur betalningarna fördelar sig på de olika 
avtalen. Det finns även rapporter över de 
inpasseringar som gjorts. Du kan t ex se hur 
inpasseringarna fördelar sig över veckodagarna och 
vilka som var på gymmet under en viss tid, vilket kan 
vara användbart när gymmet är obemannat.

Det finns rapporter rörande bokningar så du t ex kan 
se hur många avbokningar av pass en medlem har 
gjort under en viss period och hjälper dig att hantera 
de som bokar sig utan att komma.

Angående försäljning kan du bland annat se vilka 
avtal och produkter som är populärast. På så sätt kan 
du prioritera och fokusera på det som säljer bäst.

BizPoint Gym har många fina urvalsfunktioner så att 
du till exempel kan få fram de medlemmar vars avtal 
snart upphör och göra utskick till dessa.

Bokföring
Produktregistret i BizPoint kan hantera ett stort antal 
artiklar och tjänster. Indelning i grupper gör det 
enkelt att hitta och ger även möjlighet till avancerad 
kontering så bokföringsarbetet minimeras och 
kostnaderna hålls nere.

Bokföringsdelen innehåller alla de rapporter som 
krävs enligt kassalagen, såsom Z-dagrapporter.  
Dessutom ytterligare rapporter såsom 
bokföringsverifikat och transaktionslista, som hjälper 
dig att hålla reda på försäljningen och förenklar 
administrationen.

Kundreskontra med möjlighet att skriva ut både 
betalningspåminnelse och fakturakopia gör det  
enkelt att hantera dina fakturor och se till att du får 
betalt när du ska.



Specifikation
BizPoint Gym är ett komplett programsystem avsett för gym och annan träningsverksamhet. 

Inpassering
• Behörighetskontroll
• Visning av avtalsinformation
• Meddelande
• Företagsklippkort
• Stöd för externa dörrlås

Onlinebokning
• Passbokning på Internet
• Tjänstebokning på Internet
• Min Tidbok

Passbokning
• Flexibel passuppläggning
• Visning i schema och lista
• Inställt pass
• Mejl och sms till alla deltagare

Tidbok
• Schemaläggning
• Smartbokning
• Sälja från tidboken

Påminnelser
• Automatiskt via mejl och sms

Medlemsregister
• Namn, mejl, adress, telefon m m
• Sökning på 14 parametrar
• Meddelandehantering
• Automatisk registervård

Journaler
• Gymjournal
• Textjournal
• Bildjournal
• Ytterligare specialjournaler

Kassa
• Rapporter och funktioner enligt 

kassalagen
• Ställbara knappar för produkter 

och funktioner
• Stöd för streckkodsläsare
• Stöd för integrerad kortterminal
• Autogiroavtal
• Periodkort och klippkort
• Fakturering
• Presentkort
• Personliga presentkort
• Tillgodokvitto
• Annan betalning
• Fri försäljning

Produktregister
• Leverantörer
• Artikelregister
• Periodkort och klippkort
• Lager och inventering
• Inköp
• Arbete/Tjänster
• Prisberäkning
• Import av digitala prislistor
• Grupper med kontering
• Utskrift av prislappar med 

streckkod

Personalregister
• Namn, mejl, adress, telefon m m
• Säkerhets- och 

behörighetssystem
• Journal
• Lönerapporter
• Provisionsunderlag
• Arbetstidsrapporter
• Id-kort för personal

Företag
• Underföretag
• Faktureringsunderlag

Bokföring
• 22 rapporter med många 

valmöjligheter
• Kundreskontra
• Betalningspåminnelse
• Autogiro
• Gruppkontering

Statistik
• 25 rapporter med många 

valmöjligheter

Utskick
• Avancerat urval för utskick
• Utskick via mejl och sms

SafeIT
• Säkerhetskopiering
• Återställning
• Databasvård
• Import/Export

Service Center
• Uppdatering av programvara
• Hämta licens
• Förslagslåda

Övrigt
• TCP/IP-nätverk
• Omfattande inbyggd hjälp
• Självstudiekurs
• Support via mejl och telefon
• 28 valbara designer

BizPoint utvecklas kontinuerligt och skillnader kan därför finnas mellan produktblad och levererad programvara. 
Verifiera viktiga funktioner med din återförsäljare före order.
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