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A Time2Sport sportmenedzsment rendszer átfogó megoldást kínál
sportszövetségek, egyesületek és sportközösségek számára.
A Time2Sport minden eddiginél hatékonyabban támogatja a sportszervezetek, sportlétesítmények vezetőit feladataik professzionális
végrehajtásában. Rendszerünkkel a sportszervezetek alapvető tevékenységükre koncentrálva olyan munkakörnyezetet biztosíthatnak
munkatársaik és sportolóik számára, amely hatékonyan támogatja a
mindennapi munkát. A rendszer használata során felszabaduló erőforrások és kapacitások csökkenthetik a sportszervezet működési
és fenntartási költségeit.
Ügyfeleink tapasztalatai szerint a Time2Sport jelentősen növelni
tudja a sportszervezetek bevételeit, a működtetés biztonságát,
valamint az általuk nyújtott sportszolgáltatások minőségét. Megoldásunk egyszerűvé teszi az adminisztrációt, a pénzügyek kezelését
és nem utolsó sorban a sportszakmai munkát. Informatikai rendszerünk a komplex munkafolyamatokat átláthatóvá és ellenőrizhetővé
teszi, nagymértékben segítve ezzel a sportszervezet működését.
A Time2Sport által biztosított agilis, egyszerűsített folyamatok mentén való működés erősíti a munkavállalók és a sportolók elégedettségét, valamint a sportszervezet iránti lojalitást.
A Time2Sport által kínált szolgáltatásmodulok egyszerűen illeszthetők
az ügyfelek igényeihez. Testreszabható megoldást kínálunk minden
sportszövetség, egyesület és sportközösség számára, függetlenül annak
méretétől és összetettségétől. A moduláris felépítésből adódóan a
sportszervezet egyszerűen tervezheti meg a szükséges szolgáltatások
körét. A modulokon belül nyújtott szolgáltatások további egyedi
igények szerint állíthatók és skálázhatók.
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A TIME2SPORT SZOLGÁLTATÁSMODULJAI
Tagság- és jogosultság menedzsment
A sportszervezethez tartozó külső- és belső csoportok, partnercégek,
partnerszervezetek, tagok, munkatársak, valamint a sportolói csoportokhoz, csapatokhoz rendelt edzők, szakmai stábok, sportolók, szülők
és hozzátartozók személyes adatainak és jogosultságainak kezelése.

•• szervezeti struktúra online szerkesztése
•• külső- és belső csoportok létrehozása
•• csapatok összeállítása sportévadok szerint
•• munkatársak, sportolók, szülők, hozzátartozók 		
adatainak kezelése
•• csoportok, tagok jogosultságainak kezelése
•• tagok alapértelmezett kapcsolati hálózatának
kialakítása, kapcsolatok keresése, kezdeményezése,
felépítése, törlése

Integrált edzéstámogató rendszer
A sportolók munkájának, eredményességének online nyomon köve
tése. Közvetlen kapcsolattartás a munkatársakkal, sportolókkal,
szülőkkel és hozzátartozókkal. Csapatok edzésprogramjainak sport
évadonkénti tervezése, publikálása. Edzéstervek, sportolóértékelések,
hiányzások jogosultságfüggő rögzítése, ellenőrzése.
•• edzésprogram központi tervezése (helyszínek, 		
résztvevők, időpontok megadása)
•• edzésekhez kijelölt erőforrások kapacitásainak 		
folyamatos ellenőrzése (ütközésvizsgálat)
•• egyéni edzésterv rögzítés, edzésnapló készítés,
dokumentumkezelés
•• statisztikák készítése, a fejlődés nyomon követése
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Egészségregiszter, sportoló értékelés, sportoló megfigyelés
•• hiányzások rögzítése, összegzése
•• sportszolgáltatási díjak, tagdíjak, bérletek 			
befizetésének ellenőrzése
•• közvetlen kapcsolattartás munkatársakkal, 			
sportolókkal, hozzátartozókkal

Sportegészségügyhöz kapcsolódó felmérések, vizsgálatok eredményeinek dokumentálása, tárolása, visszakeresése. Sportorvosi
engedélyek nyilvántartása, sportolók egészségi állapotának dokumentálása, leletek rögzítése, visszakeresési lehetősége. Terhelés
diagnosztikai eredmények, sportpszichológiai felmérések elkészítése, elemzése. Sportolóértékelő lapok központi összeállítása,
továbbítása, valamint azok kitöltésének ellenőrzése. A sportolók
teljesítményének versenyeken, mérkőzéseken történő megfigyelése,
elemzése, tehetségek felkutatása.
•• sportorvosi engedélyek nyilvántartása
•• sportegészségügyi felmérések adatainak tárolása
•• edzettségi állapot monitorozása, statisztikák készítése
•• rendszeres orvosi jelentések archiválása
•• sportoló értékelő lapok központi elkészítése, továbbítása
•• sportoló értékelések összegyűjtése, publikálása a jogosultak
számára (sportolók, szülők)
•• sportoló megfigyelés, tehetségkutatás
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Tagdíj-, sportszolgáltatási díjmenedzsment
Szolgáltatási díjak tagdíjak, bérletek formájában történő beszedése,
ellenőrzése. Készpénzes és internetes díjbefizetés, tartozásfigyelés,
tartozásbehajtás. A fizetés elmaradása esetén a szolgáltatás hozzáférésének automatikus korlátozása, felfüggesztése vagy tiltása. Pénzügyi
bizonylatok, számlák online vagy offline továbbítása a sportszervezet könyvelő rendszerébe. Bevételek szervezeti egységenként történő elszámolása.
•• tagdíjak, bérletek kezelése
•• alapítványi támogatások kezelése
•• készpénz alapú és elektronikus fizetés
•• díjfizetés akár mobiltelefon segítségével
•• jegypénztári elszámoló rendszer
•• tartozások automatikus figyelése, behajtása
•• szolgáltatások hozzáférésének automatikus engedélyezése,
korlátozása, tiltása
•• NAV kompatibilis számla kibocsátása, archiválása
•• pénzügyi bizonylatok továbbítása a könyvelő 		
rendszer számára
•• bevételek szervezeti egységenként történő elszámolása
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Sportlétesítmény foglalás, eseményszervezés,
jegymenedzsment
Létesítmény használati díjak, pályadíjak beszedése, kapacitások
online foglalása akár mobiltelefonon keresztül. A szolgáltatáshoz
kapcsolódó hozzáférési jogosultágok automatikus engedélyezése,
korlátozása, tiltása. Események, rendezvények jegyeinek létre
hozása és allokálása a jegypénztárakhoz.
•• online sportlétesítmény foglalás akár mobiltelefonon
•• egyszeri és periodikus foglalások, pályabérlet kezelés
•• eseményekhez, rendezvényekhez kötött jegytömbök 		
létrehozása, allokálása a jegypénztárakhoz
•• valós idejű vagy utólagos elszámolással történő 		
jegyértékesítés
•• jegy- és bérletértékesítési statisztikák készítése, elemzése
•• pénzügyi bizonylatok kezelése, továbbítása 			
a könyvelő rendszer számára
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Integrált beléptető rendszer
A sportmenedzsment rendszerrel vezérelt, belépőkártyával vagy akár
okostelefonnal használható, érintésen alapuló beléptető rendszer
kialakítása. Belépő csoportok, tagok jogosultságainak online kezelése.
Belépési zónák, belépési időszakok szerkesztése. Belépőkártya belépési jogainak automatikus meghosszabbítása a sportszolgáltatási díj
befizetését követően. Tartozás esetén a belépési jogok online korlátozása, tiltása. Központi jogosultságkezelés mobiltelefonos azonosítással (ujjlenyomat, pinkód).
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•• beléptető kapuk, sorompók telepítése vagy átalakítása
•• beléptető rendszer integrálása a sportmenedzsment 		
rendszerhez
•• belépést megjelenítő webes portaszolgálati 			
terminál telepítése
•• mobiltelefonos önregisztrációt támogató 			
megszemélyesítő állomás
•• érintésen alapuló beléptetés belépőkártyával 		
vagy mobiltelefonnal
•• QR kódon alapuló beléptetés belépőjeggyel 			
vagy mobiltelefonnal
•• azonosító eszköz nélküli beléptetés akár biometrikus 		
azonosítással (öltözők, uszodák)
•• teljes kontroll és transzparencia a központi 			
jogosultságkezelés alapján

Belső kommunikáció (mail, chat, sms)
Munkatársak, edzők, sportolók, hozzátartozók belső kommunikációjának támogatása. Körlevelek továbbítása kijelölt csoportoknak, szervezeteknek. Interaktív körlevél létrehozása, továbbítása, a válaszlevelek
online feldolgozása. Sürgős üzenetek sms-ben történő továbbítása, akár csoportok számára is. Online chat alkalmazás a hatékony
belső kommunikáció biztosítására.

•• hatékony klub kommunikáció
•• Web-MAIL szolgáltatás
•• körüzenetek, meghívók, felmérések továbbítása
•• interaktív körüzenet
•• Web-SMS szolgáltatás
•• Web-CHAT szolgáltatás
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Hírportál szerkesztés, tartalomszolgáltatás

A MEGOLDÁS KIÉPÍTÉSE

Publikus tartalmak szerkesztése, közzététele főszerkesztői rendszerben. A szerkesztők által rögzített tartalmak a főszerkesztő engedélyével történő publikálása. Fényújság telepítése, üzembehelyezése,
hírszerkesztő program biztosításával.

A megvalósítás minden esetben teljeskörű igényfelméréssel kezdődik,
ennek eredményeképpen kerülnek kiválasztásra a megvalósításhoz
szükséges szolgáltatás- és szoftver modulok. Ezt követően projektterv
készül, amely a határidők, a minőség és a költségvetés előzetes rögzí
tését követően garantálja a sikeres megvalósítást.

•• hírportál naprakész információkkal
•• hírszerkesztés, fénykép és videó publikálás
•• eredmények, edzések, versenyek fényújságon 		
történő megjelenítése

Ügyfeleinknek olyan megoldást ajánlunk, amely az iparágban jól bevált
és számos helyen már sikerrel alkalmazott munkafolyamatok figyelembevételével készül el.
A Time2Sport intuitív, felhasználóbarát megoldás, nem igényel hos�szú képzést vagy folyamatos képzési támogatást. A szolgáltatás magas minőségét, valamint a felhasználóink maradéktalan elégedettségét az előre meghatározott KPI és SLA követelmények betartásán
keresztül garantáljuk. A szolgáltatáscsomagunk ára versenyképes, az
árazás átlátható és az ügyfeleink igényeihez rugalmasan illeszkedik.
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KÁRTYA HELYETT OKOSTELEFON
Több éves szakmai tapasztalatunk, valamint a legújabb technológiák figyelembevételével alakítottuk ki a sportportálhoz
illeszkedő mobilkártya alkalmazásunkat. Ez egy olyan Android
és iPhone készülékekkel egyaránt használható mobilalkalmazás,
amely minden felhasználó számára egyszerűen kezelhető szolgál
tatásokat tesz lehetővé.
A mobilkártyát többcélú feladat egyidejű ellátására terveztük.
A felhasználók jogosultságtól függően, biometrikus azonosító
eszközk ént, belépőkártyaként és akár bankkártyaként is használhatják mobiltelefonjukat.
A megoldás támogatja a mobiltelefonon keresztül történő tagdíj
fizetést, jegy- és bérletvásárlást, valamint a csoportos pályabérlést.
A vásárlást követően a mobilkártya a belépőkártyákhoz hasonlóan, a kártyaolvasóhoz történő érintéssel teszi lehetővé a belépési
pontokon történő áthaladást.
Jelentős újítás, hogy az okostelefonokon keresztül is elérhetővé
tettük a sportmenedzsment rendszer számos, korábban csak laptopon elérhető modulját. Ily módon például az edzők mobilon
is rögzíteni tudják az edzésterveket, sportolóértékeléseket, és
kapcsolatot tarthatnak munkatársaikkal, sportolóikkal és azok
hozzátartozóival.
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Bejelentkezés személyes fiókba
A folyamatosan növekvő biztonsági követelmények teljesítését olyan központi hozzá
férésű jogosultsági rendszer biztosítja, amely
a valós idejű biometrikus azonosítást is lehetővé teszi.
A bizalmas feladatot ellátó munkatársak
kizá
rólag a mobiltelefonjuk segítségével
tudnak hozzáférni a sportportálon rögzített személyes fiókjukhoz. Ujjlenyomatolvasóval rendelkező mobilok esetén egyetlen
érintéssel megtörténik a beléptetés, minden más esetben a képernyőzár feloldásához használt pin kódot kell megadni. Fontos
kiemelni, hogy rendszerünk nem tárolja a felhasználók pin kódját, illetve biometrikus adatait, azokat kizárólag a mobiltelefon operá
ciós rendszere ismeri.
Mobilinternet hiányában is lehetséges a
megemelt biztonságú beléptetés. Ilyenkor a
rendszer sms-ben küldi el a felhasználó mobilszámára a belépéshez szükséges, 10 percig
érvényes megerősítő kódot. Helyes kód esetén
a rendszer azonnal belépteti a felhasználót.

Áthaladás belépési pontokon
A mobilalkalmazás 10-15 méter távolságból felismeri a belépési pontokat és megfelelő közelség esetén rezgéssel jelzi azt a
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felhasználónak. Ezt követően a nyitáshoz a
mobiltelefont (mobilkártyát) kell a kártyaolvasóhoz érinteni. Az alkalmazás titkosított csatornán internetkapcsolat nélkül is
képes vezérleni a felhasználóhoz rendelt
belépési pontokat. A kártyaolvasók a mobil
kártya mellett érzékelik a hagyományos
belépők ártyákat is, így bármelyik eszköz
használata lehetséges.
Beléptető rendszerünk alkalmas sorompók vezérlésére is, amely érzékelni tudja
a regisztrált jármű közeledését. Megfelelő
közelség esetén a mobilalkalmazás hangjelzéssel egybekötve megjeleníti a megközelített sorompót, melyet a mobiltelefonról azonnal ki lehet nyitni. Mobilkártya
rendszerünk fizető parkoló modulja lehetővé
teszi a kapuvezérlést, továbbá az online
fizetést számla- és nyugtakiadással egybekötve. A kapcsolódó pénzügyi modul automatizált módon állítja ki a bizonylatokat és
valós időben továbbítja azokat a könyvelő
rendszer felé.

Fizetés egyetlen érintéssel
Mobilkártya alkalmazásunk a beléptetés mellett lehetővé teszi a mobiltelefonnal történő
fizetést is abban az esetben, ha a fizetéshez
igénybe vett bankkártyát előzetesen regisztrálták az alkalmazásban. 2019 júliusától

elindul az azonnali utalási rendszer, amely
szerint a tízmilló forint alatti belföldi átutalások 5 másodperc alatt megérkeznek.
Fizetéskor az eladó az általunk fejlesztett
mobilfizető terminálhoz rendeli a fizetendő
összeget, melyet a vevő egyetlen érintéssel
a saját mobiltelefonján tud megjeleníteni.
Sikeres fizetés esetén kinyomtatásra kerül
a tranzakció adatait tartalmazó bizonylat.
A mobilfizetési rendszerben a szülők napi
limit megadása mellett megoszthatják
bankkártyájukat gyermekeikkel. Ebben
az esetben az önálló bankkártyával nem
rendelkező gyermekek saját mobilkészülé
kükkel, készpénz használata nélkül fizethetnek a sportlétesítmény büféiben, étter
meiben, italautomatáiban.
A tagdíjfizetésre kötelezett sportoló és
szüleik a mobilalkalmazás segítségével is
rendezni tudják tagdíjtartozásaikat. Havi
rend
szerességű tagdíjfizetés esetén átutalási megbízással is történhet a fizetés.
Ebben az esetben minden hónap meghatározott napján a rendszer sms-ben értesítést küld az esedékes fizetésről, melyet
jóváhagyva automatikusan végrehajtásra
kerül a pénzügyi tranzakció.
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MAGUNKRÓL
Agilis, magyar informatikai szolgáltató cég vagyunk, több éves info
kommunikációs szolgáltatásokat biztosító tapasztalattal rendel
kezünk. Szolgáltatásainkat különböző típusú felhasználókat kiszolgáló
közösségek, szervezetek számára fejlesztettük ki. Saját megoldásokkal
rendelkezünk banki, egészségügyi, oktatási és sport területeken.
Az elmúlt néhány év során a sport került figyelmünk középpontjába.
Megtiszteltetés számunkra, hogy számos rangos szakosztály, sportklub és sportszövetség munkáját támogathatjuk és ezáltal hozzá
járulhatunk sikereikhez.

www.time2sport.hu

KAPCSOLAT
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