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SPORTORGANIZER
TEHOKKUUTTA HARJOITUSVUOROJEN SUUNNITTELUUN
Oletteko miettineet, kuinka paljon seuranne käyttää aikaa harjoitusvuorojen suunnitteluun sekä laskutukseen? Pystyykö
suunnittelutyötä tekemään useampi henkilö vai löytyykö kalenteri vain yhdeltä tietokoneelta? Lähetättekö tai haluatteko
lähettä laskuja joukkueille sähköpostitse – automaattisesti?
Tarjoamme uudenlaista ohjelmistoa edellä mainittujen ongelmien ratkaisemiseen.
SportOrganizer on web-pohjainen urheilukerhojen ja -seurojen harjoitusvuorojen organisointi- sekä laskutusohjelmisto.
Ohjelmisto on 100% suomalainen tuote ja suunniteltu yhteistyössä urheiluseurojen kanssa toiminnan tehostamista varten.

SUUNNITTELU

TALOUS

VUOROJEN JULKAISU

Järjestelmä toimii webissä SaaS-palveluna
(Software as a Service) – eli tuttavallisemmin
”pilvipalveluna”. Tämä mahdollistaa sen, että
käyttämällänne
alustaratkaisulla
ei
ole
merkitystä – riittää, kun käytössänne on
nykyaikainen internet-selain sekä internetyhteys. Käyttöjärjestelmällä tai päätelaitteella ei
ole merkitystä.

SportOrganizer ei ole vain kalenteri, se on myös
työkalu harjoitusvuorojen, tilavuokrien sekä
ottelumaksujen hallintaan sekä laskuttamiseen.
Laskutuspalvelu
luo
ja
halutessanne
sähköpostittaa laskut yhdellä klikkauksella.

Harjoitusvuoroluettelot voidaan tulostaa PDFmuodossa halutulle aikavälille ja lähettää
sähköpostitse
vastaanottajille
suoraan
järjestelmästä, ilman erillisiä sähköpostiohjelmia.

Vuorot suunnitellaan kaikkien käyttäjien
kokoajan käytössä olevaan kalenteriin, joten
vuorojen suunnittelua voidaan tehdä monelta
laitteelta yhtäaikaikaisesti.

Ulkopuolelta käyttöön ostetut resurssit voidaan
kirjata järjestelmään. Tämä mahdollistaa
resurssien tehokkaan käytön lisäksi myös
seuralle tulevien laskujen tarkastamisen.
Erilaisten raporttien avulla voidaan tarkastella
joukkueiden kustannuksia erilaisin hakuehdoin.

Harjoitusvuoroluettelot voidaan julkaista myös
erilaisiin kalentereihin, kuten esimerkiksi
ZebraIntegrated
Sports-kotisivujärjestelmän
joukkueiden kalentereihin.
Reaaliaikainen harjoitusvuoroluettelo voidaan
integroida kotisivuille myös käyttämällä erilaisia
upotusratkaisuja (iframe, jQuery).

VUOROJEN LASKUTUS

PERUUTUKSET

KEHITYS JA TAVOITTEET

SportOrganizer hoitaa tarvittaessa vuorojen
laskutuksen.
Laskut
luodaan
kalenterimerkintöjen sekä hintatietokannan
perusteella automaattisesti. Laskut voidaan
tulostaa
PDF-muodossa
tai
lähettää
automaattisesti järjestelmästä sähköpostin
välityksellä. Laskuerittely sisältää erillisen,
tarkan
kuvauksen
laskun
sisällöstä.
Järjestelmässä voidaan ylläpitää ja seurata
myös laskujen maksutilannetta.

Joukkueen pääkäyttäjille voidaan luoda
tunnukset järjestelmään, jolloin vuoron
peruminen voidaan tehdä järjestelmän sisällä,
ilman erillisiä sähköposteja tai puhelinsoittoja.

Kehitämme järjestelmäämme yhteistyössä
urheiluseurojen kanssa. Tavoitteenamme on
tehostaa urheiluseurojen toiminnan tukiprosessit
mahdollisimman pitkälle nykyaikaisilla teknisillä
ratkaisuilla
ja
mahdollistaa
ajankäytön
kohdistaminen itse pääasiaan – valmennukseen
ja harjoitteluun.

Peruutukset voidaan tehdä myös suoraan
ZebraIntegrated
Sports-kotisivujen
hallintajärjestelmän kalenterin kautta, jolloin
kirjautumista toiseen, erilliseen järjestelmään ei
tarvita.

Tule mukaan
joukkoon!

tyytyväisten

asiakkaittemme

KOKEILE ITSE, OTA SPORTORGANIZER KÄYTTÖÖN SEURALLESI
Tarjoamme ohjelmiston seuranne käyttöön kuukaudeksi maksutta, jotta voitte varmistua ohjelmiston sopivuudesta
käyttöönne. Ota yhteyttä myyntiimme myynti@tucom.fi – niin kerromme lisää!

we – know – how

Tucom Oy
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SPORTORGANIZER –PALVELUN HINNOITTELU
Olemme pilkkoneet järjestelmän palvelut osa-alueisiin, joten maksat vain niistä palveluista, joita tarvitset ja haluat ottaa
seurallenne käyttöön.

PALVELUKOKONAISUUS

EUR /kk

EUR /vuosi

alv 24%

alv 24%

HARJOITUSVUOROJEN SUUNNITTELU

12,00 €

144,00 €

19,00 € *

228,00 € *

12,00 €

144,00 €

12,00 €

144,00 €

12,00 € **

144,00 € **

Suunnittelukalenteri, vuorojen peruuttaminen järjestelmässä, harjoitusvuorolistat (PDF, embed, Zebra)

LASKUTUSTYÖKALUT
Hintatietokanta, laskujen luonti, automaattinen sähköpostilaskutus, reskontra, resurssien hintojen seuranta

INTRANET
Materiaalipankki tiedostoille (1gt), sisäinen viestintä, tiedottaminen

JÄSENREKISTERI
Rekisteri, jäsenten ryhmittely, viestintä, sähköpostituslistat, jäsenmaksut (laskut)

TEKSTIVIESTIPALVELU (SMS)
SMS-viestintäpavelin (jäsenrekisteri, intra, tiedottaminen)

Hinnat sisältävät arvonlisäveron 24%
*) mikäli käytössänne on ProCore –taloudenhallintajärjestelmä, on tämä palvelu maksuton
**) kuukausihinta ei sisällä asennusmaksua, palvelinlaitetta eikä gsm-liittymää – pyydä tarjous!

Laskutusjakso joko 3kk, 6kk tai 12kk.
Hinnat voimassa toistaiseksi. Oikeudet muutoksiin pidätetään.

INTEGROINNIT
Integrointirajapinta ZebraIntegrated Sports –kotisivujen hallintajärjestelmään mahdollistaa harjoitusvuorojen siirtämisen
suoraan joukkueiden kalenteriin Zebra-järjestelmässä. Myös peruutukset kulkevat keskenään näiden järjestelmien välillä.
Lisätietoja: www.tucom.fi/tuotteet/zebra-integrated-sports/
Integrointirajapinta ProCore –laskutusjärjestelmään luo laskut automaattisesti ProCore –taloudenhallintajärjestelmään.
Mikäli käytössänne on ProCore –järjestelmä, laskutustyökalu on käytössänne maksuttomasti.
Lisätietoja: www.tucom.fi/tuotteet/procore/

TARVITSETTEKO JOTAIN LISÄPALVELUITA?
Mikäli tarvitsette lisäpalveluita, ota yhteyttä asiakaspalveluumme info@tucom.fi.

OTA YHTEYTTÄ
myynti@tucom.fi
+358 44 (0) 2656 592
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