CorpGest Gym®
O CorpGest Gym® é um produto web cheio de recursos que permite uma maior aproximação
dos Ginásios aos Utentes, através de uma série de informações disponibilizadas por via
web. Direcionada para pequenos ou grandes Ginásios, a plataforma CorpGest Gym®
coloca-se como uma ferramenta de aproximação dos Gestores e Personal Trainers com
os seus utentes, tendo como incidência aumentar a eficiência das operações diárias de
gestão, bem como promover o sucesso do negócio e de crescimento a longo prazo.
A gestão do seu Ginásio pode ser mais eficiente e mais célere através da plataforma
CorpGest Gym® e da Aplicação móvel CorpGest Gym®(APP), com diferentes
funcionalidades entre as quais destacamos a possibilidade de marcação de aulas e gestão
de diferentes tipos de atividades / horários, programas de treino, programas de exercícios,
planos de nutrição, controlo de índice corporal em diferentes vertentes, comunicações/
informações diversas em massa com os seus membros certos em momentos certos,
geração de relatórios, entre outras.

Funcionalidades
• Gestão de dados pessoais.
• Controlo de utentes
• Gestão de documentos.
• Agendamento de aulas.
• Gestão de atividades/ horários.
• Gestão de espaços.
• Gestão de exercícios.
• Gestão de planos de treino.
• Comunicações / informações diversas:
- Administração / PT / Administração
- Administração / Serviços Administrativos / Administração
- Administração / Utente / Administração
- PT / Utente / PT
- PT/ Serviços Administrativos / PT
- Serviços Administrativos / Utente / Serviços Administrativos
• Questionários online.
• Geração de relatórios.

Benefícios
• Reduz a envolvência da Administração
• Economiza tempo administrativo
• É fácil e intuitivo de usar
• Facilita a gestão dos espaços
• Possibilita informação privilegiada aos utentes
• Melhora a comunicação entre os membros
• Aumenta a fidelização pela proximidade

Aplicação Móvel
Com o avanço tecnológico destes últimos
anos, ter a informação sempre disponível
e atualizada a qualquer momento torna-se
algo indispensável e valioso. Assim, com a
APP CorpGest Gym® desenvolvida pela
AMCProviders é possível ao utilizador
aceder a algumas das informações de
maior relevância e ter acesso a informação
privilegiada, através de uma área de
acesso reservado, tais como horários de
aulas, marcação de aulas, planos de treino,
planos de exercícios, índice corporal,
comunicações/informações diversas, entre
outras.

CorpGest Gym®
Encontre o seu equilíbrio.
Numa sociedade onde a informação é fundamental, a AMCProviders proporciona-lhe uma
ferramenta que permite uma maior aproximação dos Ginásios / PT / Utente, através de
uma série de informações disponibilizadas por via web. A gestão do seu Ginásio pode ser
mais eficiente e mais célere através da plataforma CorpGest Gym® e da Aplicação móvel
CorpGest Gym®(APP), com as suas diferentes funcionalidades.
Trabalhamos continuamente com os nossos clientes para garantir que o CorpGest
Gym® lhes proporcione exatamente o que eles necessitam pelo que a esta ferramenta
pode ser acoplada a plataforma CorpGest Assiduity®, solução web que recorre às mais
avançadas tecnologias, como sendo o controlo biométrico (impressão digital, leitura de íris,
reconhecimento facial, etc.), controlando, assim, os acessos ao seu ginásio ou às suas
diferentes áreas, de uma forma integrada, robusta e estável. Toda a solução CorpGest
Assiduity® foi pensada de forma a adaptar-se às diferentes necessidades de configuração,
disponibilizando todas as funcionalidades de gestão de utilizadores e de zonas, gestão
de horários de RH, monitorização em tempo real e obtenção de relatórios. Também uma
plataforma financeira pode ser acoplada a estas ferramentas, ficando assim com uma
solução completamente integrada na gestão do seu ginásio.
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