součásti eos club zone

eos club zone přináší

1. členská sekce

managementu

trenérům a vedoucím

•

vždy aktuální databáze členů a informací o nich
s ﬁltrováním a vyhledáváním, rychlé přehledy, exporty

•

rychlá správa soupisek

•

•

důležité informace o členech jednotlivých družstev na
jednom místě

prostor pro práci s členskou databází, správa událostí a plateb,
hromadný mailing členům, nastavení eos club zone

hlídání důležitých termínů – zdravotní prohlídky nebo konce
hráčských smluv

•

•

komunikace se členy prostřednictvím zdi družstva,
soukromých zpráv či e-mailových zpráv celému družstvu

3. administrace webu

komunikační kanál se členy formou přímých zpráv
jednotlivcům, skupinám, družstvům nebo celému klubu

•

generování a evidence plateb s napojením (API/CSV/XML)
na bankovní systémy pro snadné párování uhrazených
plateb

•

tvorba týmového kalendáře pomocí jednorázových
i opakovaných událostí (tréninky, zápasy, klubové akce aj.)

•

vedení a sledování docházky, statistiky

hlavní prostor pro sdílení informací, komunikaci a interakci
se členy klubu

2. management klubu

kompletní správa klubového webu propojeného s eos club zone

individualizace

v členské sekci jako doma – eos clubzone se přetaví
do barev vašeho klubu a na samém vrchu se bude tyčit
klubové logo

upozornění na povinnosti

•

cesta k paperless vedení klubu – minimalizace potřeby
papírových dokumentů, elektronické přihlášky do klubu
a na události (kempy, soustředění, zájezdy, atd.)

•

jednoduché plánování a hodnocení tréninků

•

sdílení dokumentů se členy

•

řešení pro GDPR a další budoucí administrativní výzvy

•

snadná administrace webu propojeného s členskou
sekcí, ze které se některá data (zápasy, výsledky) na web
propisují automaticky

členům/hráčům
•

okamžitý přístup k aktuálním informacím týkajících se
družstva a klubu

už žádné platby po splatnosti? – upozornění na
neuhrazené platby nebo neplatnou zdravotní prohlídku
budou neustále svítit do očí

•

družstva

přehled povinností člena vůči klubu,
např. členských plateb

•

přehled všech událostí s povinností/
možností vyjádření účasti

•

kontakty na členy svých družstev

•

samostatný přístup pro rodiče u mladších
členů

•

možnost elektronické registrace na větší
klubové události

•

tréninkový deník

•

dokumenty ke stažení

•

soukromé zprávy s jednotlivci i skupinami

•

klubový e-shop pro nákup týmového
oblečení a vybavení 2019

•

klubový bazar

•

mobilní aplikace

moje týmy přehledně a jednoduše – i když má váš klub
celou řadu družstev, každý člen v navigaci uvidí pouze ta,
kterých je součástí

nadcházející událost

žádný trénink neunikne – nejbližší událost z kalendáře se
s dostatečným předstihem členovi zobrazuje na viditelném
místě

zeď s příspěvky

nejaktuálnější informace na očích – zeď, která zobrazuje
příspěvky (zpráva, obrázek/video, anketa) od jednotlivých
členů družstva s možností diskuze

kalendář

všechny události přehledně – tréninky, zápasy,
soustředění a další – vše vizualizované v kalendáři
s možností synchronizace s kalendářem v telefonu

hledáme cesty k automatizaci

například díky provázání eos club zone s ﬂorbalovým
informačním systémem se automaticky stahují data
zápasů, soupisek a tabulek soutěží a zobrazují se
v členské sekci i na klubovém webu

Bude i váš klub moderní a efektivní?

Můžeme to společně zařídit!
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