Poptávkový dotazník – Member Pro
Vážení zájemci o systém Member Pro,
tento dotazník slouží pouze pro sestavení cenové kalkulace na míru dle Vašich potřeb. Nejedná
se o závaznou objednávku. Po odeslání vyplněného dotazníku budete kontaktováni některým
z našich konzultantů, který Vám zároveň poskytne i přesnou cenovou nabídku.
Aby bylo možné vyplněný formulář uložit, popř. Odeslat e-mailem, je nutné mít na
počítači nainstalovanou nejnovější verzi programu „Adobe Reader“, tu je možné
zdarma stáhnout na webu www.adobe.com.
Kontaktní údaje
Jméno a příjmení:

Telefon:

Firma:

E-mail:

Město:

Skladba sportovišť/zařízení
Kapacitní:

Aerobicový sál
Spinningový sál
Bazén
Jiný sál

Týmové:

jaký?

Squash
Ricochet
Tenis
Bowling/kuželky
Badminton
Sálová kopaná
Jiné sportoviště

Ostatní:

jaké?

Posilovna
Solárium
Masáže
Dětský koutek
Wellness (mokrá) zóna
Jiné

jaké?

Vaše poznámky:
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Rozšiřující moduly Member Pro
Pozn.: Základní instalační modul obsahuje skladové hospodářství + 1 sportoviště/zařízení.
Modul připomínkovník
Modul kurzy
Modul pro automatické řízení sportovišť
Modul internetové rezervace
Modul restaurace
Modul hotel 20+2 pokoje

sem vepište počet modulů

Modul evidence pracovní doby zaměstnanců
Modul zájemci o členství
Modul dotazníky
Modul ubytovna

sem vepište počet ubytoven

Vaše poznámky:

Recepce a ostatní pracovní stanice
Pokladní místa:

Počet pokl. míst: Počet PC:

Zóna (umístění pracovišť)

Hlavní recepce
Další recepce
Samostatný bar

Počet bankovních platebních terminálů
Počet ostatních pracovišť (kanceláře aj.)

sem vepište počet PC

Počet instalací Member Pro
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Způsob identifikace klientů
Karta s čárovým kódem

počet ks

Přívěšek s čárovým kódem

počet ks

Čipová karta

počet ks

Čipový náramek

počet ks

Čipový přívěšek

počet ks

Jiná identifikace

jaká?

Vaše poznámky:
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Výpočetní technika
Výpočetní technika bude součástí dodávky LUXART, s.r.o.
Dále máme zájem také o:

Mobilní objednávkový systém pro restaurace
(zejména pro PDA a tablety)
Ozvučení objektu (více-zónové), včetně
hardwarového a softwarového ovládání (Více
informací naleznete na stránkách www.luxartelectronics.cz).

Plánovaný termín ostrého provozu:
Vaše poznámky:

Odeslání formuláře
Nyní je možné formulář odeslat pomocí e-mailu. Pokud nemáte nainstalovaného e-mailového
klienta (MS Outlook,MS Windows Live Mail,Moz Thunderbird apod.), zvolte uložení formuláře a
následně jej odešlete na adresu „poptavka@memberpro.cz“.
Děkujeme Vám za zájem o náš produkt a těšíme se na případnou spolupráci.
Tým firmy LUXART, s.r.o. - divize výpočetní techniky
www.luxart-it.cz
www.memberpro.cz

Odeslat e-mailem
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