Otimize resultados com as
soluções IHX
Gerenciamento de acesso exige experiência, visão geral e
sólidos conhecimentos.
A IHX proporciona soluções profissionais em controle de
acesso para atender às necessidades específicas de seu
negócio.

Surpreenda-se
Nunca foi tão simples realizar a gestão
holística de acessos e espaços.
Com um design marcante, ideias
inovadoras e utilizando o que há de
mais
avançado
em
tecnologia,
oferecemos soluções completas e
seguras em gerenciamento de acesso
para o seu negócio.

Segmentos
As soluções FITNESS \\\
ACCESS
atendem
as
necessidades dos seguintes
segmentos de mercado:
o Academias de Ginásticas
o Estúdios

Multiplataformas
Nossas soluções foram projetadas
para que possam ser acessíveis a
partir de uma ampla variedade de
plataformas possíveis, tais como
tablets, smartphones, PCs e Tvs.

Características gerais
Módulo Controle
Este módulo é o responsável por definir, de forma intuitiva, as
principais regras de controle de gestão dos produtos/serviços e
relacionamentos que o negócio FitNess exige.
Modalidades e Planos.
Definem os produtos/serviços que serão oferecidos aos
clientes/alunos.

Nesse módulo é possível definir as seguintes regras:
 Regras de cobrança a serem geradas no módulo
financeiro:
o Planos com valor fixo de mensalidade, denominados
recorrência, onde os movimentos serão gerados nos
meses subsequentes;
o Planos com lançamentos pré-definidos de valores,
onde serão lançados todos os movimentos do
contrato, gerando assim a previsão futura de
receitas;

 Vigência: Definição do período de contratação do plano (mensal,
trimestral, anual, etc)
o Possibilita definição de valores diferenciados de planos por
pagamentos antecipados e/ou períodos definidos;
 Horário: Definição de horários específicos de acesso por plano.
o Possibilita definição de valores diferenciados de planos por
faixa de horários;
 Número de Acessos;
o Possibilita definição de valores por conjunto de acessos
realizados;
Contratos e matriculas
Definem os relacionamentos comerciais entre a empresa e
seus cliente/alunos.

Nesse módulo é possível definir as seguintes regras:
 Qual empresa (academia) o aluno estará vinculado;
 Qual o plano (produto/serviço) escolhido;
 Vigência do contrato: Quando iniciará e quando o mesmo
será encerrado (caso definido no plano);
 Impressão do contrato em modelo de documento com
substituição automática dos campos neste modelo;

O módulo de contrato fornecerá informações sobre o status
de seu negócio.






Contratos com atraso nos pagamentos;
Contratos inativos por mês;
Contratos Novos por mês;
Contratos Novos por Usuários (vendedores) por mês;
Tendência de Saída/Desistência do Aluno (clientes);

Alunos
Responsável por gerir as informações cadastrais de
alunos/clientes, demonstrar históricos de operações e
históricos de contratos.
Ainda nesse módulo será possível acompanhar as seguintes
informações dos alunos:





Relatório de avaliação
Ficha de treino
Medidas e evolução física
Risco cardíaco

O aluno/cliente que receber permissão de usuário também
poderá acompanha, em seu celular e/ou terminais
disponíveis, todas suas informações.

Plano de Fidelidade
Responsável por gerir as regras de descontos a serem
aplicadas nos contratos.
Desta forma será possível agrupar e visualizar os principais
grupos de descontos que mais são utilizados em seu negócio
e projetar um melhor planejamento para estas categorias.

Módulo Treino
Avaliações físicas de Aluno
Este módulo é o responsável por permitir os cadastros das
informações de avaliações físicas dos alunos.

Nesse módulo é possível, entre outras opções, cadastrar as
seguintes informações:
 Aluno
 Avaliador
 Data da avaliação e vencimento

Medidas físicas
 Conjunto completo de medidas;
 Cálculo automático de
o Índice de Massa Corpórea (IMC)
o Massa Corporal Gorda (MCG)
o Massa Corporal Magra (MCM)
o Massa Corporal Ideal (MCI)
o Gordura Atual (GA)

Composição corporal
 Protocolos de medidas;
o Pollock 3 e 7 dobras;
o Faulkner 4 dobras;

Avaliações médicas de Alunos
Este módulo é responsável pelo cadastro/exibição das
avaliações médicas, como risco cardíaco do aluno,
históricos de doenças e muitas outras avaliações.

Exercícios
A aplicação IHX Fitness já disponibliliza um cadastro com
mais de 90 exerecícios imagens de definições especiais.
Permitindo ainda a criação de outras atividades utilização
nas fichas de treino do aluno.

Ficha de treino
Este módulo é responsável pelo cadastro/exibição das fichas
de treinos dos alunos.
De forma simples e intuitiva poderão ser definidas as fichas
de treinos que posteriormente poderão ser consultadas por
celulares e/ou terminais nas academias.

Módulo Configurações Financeiras
Este módulo é o responsável por definir regras globais de gestão





Dias de carências
Multa e Juros automático
Definição de valor para o controle de manutenção
Definição de taxas adicionais de matrícula

Módulo Financeiro
Este módulo é o responsável por realizar a gestão financeira
completa de seu negócio.

Através dos recursos deste módulo é possível realizar
o Fluxo de Caixa;
o Contas a pagar e Contas a receber;
o Movimentos vencidos;
o Plano de Contas e Categoria de movimentos;
o Lançamentos financeiros;
o Fechamento de caixa por operador;
o Emissão de recibos;
o Cálculo de Juros e Multa;
Formulário para quitação de múltiplos movimentos

Módulo Academia
Responsável por definir as regras de gestão de acesso abrangente
de uma ou mais empresas, suas arquiteturas físicas (planta baixa Estruturas e Setores) e seus colaboradores.
Nesse sentido é possível gerir colaboradores de grupos de empresas
distintas.
 Empresas do Grupo
 Empresas Terceirizadas
Colaboradores
 Cadastro completo do colaborador
 Foto de perfil
 Vínculos documentos, com regras de validade.
 Privilégios de Acesso:
o Tabela de horário
o Tabela de horário a acesso ao Refeitório
o Vincular Crachá de Acesso
o Anti-PassBack
Definir permissão de Dupla Entrada (Saída) nos setores
 Permissão de Acesso Livre
 Prioridade de acesso
 Lista negra
 Validade de acesso por documentos (SIPA, EPI)
Tabela de Horários
o Perfil de acesso por faixa de horários
As faixas horárias são os intervalos de horário que o acesso é
permitido dentro de um determinado dia.
 Faixa de horário definida por Estrutura / Setor de uma
Empresa
 Múltiplas faixas de horários por Perfil
Estrutura / Setor
 Arquitetura física (planta baixa)

Módulo Visitas
Este módulo é o responsável por definir as regras de gestão de
acesso de visitas.
 Agendamento de visitas
 Visitas com definição de data e faixa de horário
 Visita rápida
 Visita individual
 Grupo de visitantes
 Tipo de visita e descrição
 Controle de Crachá de Acesso
 Definir colaboradores que serão visitados
 Determinar rota
 Setores onde o visitante poderá acessar
 Retorno de Crachás
 Cadastro de visitantes com captura de foto e documento
digital
 Controle de acesso através de atribuição rotas de acesso
 Definição de colaborador(es) responsável(eis) pela visita
 Permite a exportação de acesso em relatórios em formato
de texto.
Visualizar e pesquisar a agenda de visitas:
 Por Data
 Por Visitante
 Tipo de Visita / Descrição

Módulo Acessos
Este módulo é responsável por disponibilizar as informações de
todos os acessos e eventos ocorridos e registrados no sistema.
 Determinar a localização de uma pessoa na Estrutura /
Setor da empresa;
 Painel de Monitoramento de Acesso (Real Time);

Visualizar e pesquisar acessos por
 Por Períodos;

 Por Pessoa (Visitante / Colaborador);
 Por Empresa / Estrutura / Setores / Equipamento;
 Por crachá de acesso ;


Módulo Crachá
Este módulo é o responsável por definir a relação de crachás
utilizados na gestão de acesso de seu negócio.
 Tipo de crachás;
 Validade de crachás;
 Códigos de identificação dos crachás;

Módulo Usuários
As soluções IHX possuem controle completo de permissão de acesso
aos usuários do sistema, permitindo determinar quais módulos e
funções que cada usuário poderá acessar.
 Grupo de Usuários
 Definição de permissões de acessos para grupos de
usuários;
 Definição de permissões de acessos individuais e por
grupos de acesso;

Módulo Auditoria
As soluções IHX possuem controle completo Através do exclusivo
sistema de auditoria é possível identificar todas as atualizações
realizadas nos cadastros do Sistema.
 Log de atualizações do sistema
 Identificar alterações nas informações do Sistema
 Identificar usuário que realizou alterações

Imagens

