RECREATEX INSCHRIJVINGEN

RECREATEX
Recreatex is het softwareplatform dat als totaaloplossing dient bij de informatisering van recreatieve centra en diensten. Recreatex is
ongelimiteerd in aantal gebruikers en kan zowel kleinschalig als grootschalig worden gebruikt. Recreatex is ontworpen met de laatste
Microsoft technologie en is gebaseerd op een SQL-database.
GANTNER biedt Recreatex aan als lokale client-server toepassing of als “software as a service” binnen een gehoste omgeving. Integratie
is een keyfactor: Recreatex kent tientallen koppelingen met financiële, administratieve en technische toepassingen.

RECREATEX INSCHRIJVINGEN
De module Inschrijvingen werd specifiek ontwikkeld met als doel op een snelle en eenvoudige wijze de aanmeldingen op (sport- en
jeugd)activiteiten, cursussen en rondleidingen te beheren.
Deze module biedt 5 verschillende inschrijvingsmogelijkheden, tal van rapporten kunnen worden gegenereerd, alsook is een koppeling
mogelijk met uw boekhoudpakket.

INSCHRIJVINGSPROCEDURE
Via de receptiebalie, telefonisch, via e-mail of online kunnen deelnemers zich inschrijven voor een activiteit. De module Inschrijvingen
biedt 5 verschillende mogelijkheden aan om uw inschrijvingen te verwerken: uitgebreid inschrijven, versneld inschrijven, individueel
versneld inschrijven, daginschrijvingen en online inschrijven.
Bij het inschrijven van deelnemers is het belangrijk dat bepaalde testen door de applicatie worden uitgevoerd. Recreatex test tijdens
het inschrijvingsproces op 7 criteria: Is de klant reeds ingeschreven voor deze activiteit? Zijn er nog vrije plaatsen? Valt de klant binnen
de toegelaten leeftijdsgroep? Is de uiterste inschrijvingsdatum verstreken? Is de klant reeds ingeschreven voor een andere activiteit die
doorgaat op hetzelfde ogenblik? Beschikt de klant over het juiste abonnement of lidmaatschap? Heeft de klant wel de juiste status?
(zwarte lijst, slechte betaler, ...)

ONLINE INSCHRIJVINGEN
Inschrijvingen toelaten via het internet vergt een bijzonder intuïtieve manier van werken. De website moet toegankelijk zijn voor een zeer
divers publiek. Het grafische design is erg belangrijk en moet zeer duidelijk en helder zijn.
Voor alle modules van Recreatex zijn webservices ter beschikking die een externe websiteontwikkelaar toelaten te communiceren met
Recreatex. Ook voor Inschrijvingen zijn deze webservices beschikbaar. GANTNER ontwikkelde een gebruiksvriendelijke en intuïtieve GUI
(graphical user interface) op basis van deze webservices. De backoffice module is integraal gekoppeld aan de internetsite. De koppeling is
volledig live, zodat dubbele inschrijvingen onmogelijk zijn.
De webshop beschikt over een wachtrijsysteem, waarbij er wordt gezorgd voor een buffering van online websitebezoekers. Instelbaar in
de backoffice, en afhankelijk van de serverkracht en bandbreedte, kan het aantal gelijktijdige websitebezoekers op CMS niveau worden
ingesteld.
De webshop is per klant aanpaspaar door gebruik van stylesheets.

HIGHLIGHTS
̆̆ De view van de gebruiker in de backoffice is verschillend van
de view die de inschrijver ziet.
̆̆ Een activiteit wordt gecreëerd in de backoffice van
Recreatex. Het is mogelijk om verplichte velden in te stellen.
̆̆ Via een eenvoudige kalenderplanner kunnen repetitieve
activiteiten bijzonder snel worden aangemaakt, eventueel
gekoppeld aan uitsluitingsdagen en/of kalender.

̆̆ Deelnemers kunnen zich aanmelden a.d.h.v. een deelnemerspasje, abonnement of barcodekaart die gescand wordt bij hun
deelname.
̆̆ Een deelnemer kan de inschrijving annuleren. Recreatex
voorziet in een uitgebreide annuleringsopvolging, waarbij
de redenen voor annulatie kunnen worden opgegeven en
eventuele annuleringskosten kunnen worden aangerekend.
̆̆ Elke activiteit kan opties bevatten. Bij een cursus kan bijvoorbeeld een handleiding worden voorzien. Bij een jeugdactiviteit
bijvoorbeeld busvervoer, naschoolse opvang of een drankje.
Deze optionele artikelen kunnen bij de inschrijving per sessie
of voor alle sessies ineens worden toegevoegd.

̆̆ Activiteiten zijn eenvoudig te kopiëren, evenals de reeds
ingeschreven deelnemers.
̆̆ Aan elke activiteit kunnen financiële gegevens worden
gekoppeld. Recreatex kan namelijk een koppeling maken
met 50 financiële boekhoudprogramma’s.

̆̆ Koppeling mogelijk met de Recreatex-module
Accommodatiereserveringen voor reservering van de
sporthal, het jeugdhuis of een andere accommodatie die
verbonden is aan de activiteit.

̆̆ Afwijkende btw-percentages per deelnemer zijn mogelijk,
alsook kunnen activiteiten al dan niet fiscaal aftrekbaar zijn.
̆̆ Indien bepaalde activiteiten volzet zijn, kunnen deelnemers
op de wachtlijst worden geplaatst.

̆̆ Uitgebreid aanbod aan rapporten standaard aanwezig: aanwezigheidslijsten, ziekenfondsdocumenten, fiscale attesten,
inschrijvingsbewijzen, deelnemerslijsten, enzovoort.

OVER GANTNER
GANTNER, met kantoren in België, Nederland, Duitsland, Oostenrijk, India, Dubai, Australië, Verenigd Koninkrijk en USA is actief op het
vlak van software- en automatiseringsoplossingen voor de recreatiesector.
GANTNER is reeds 30 jaar een gewaardeerd ICT-bedrijf met meer dan 380 professionele medewerkers. Dankzij de innovatieve softwareontwikkeling en een constante customer awareness zijn we in staat vooruitstrevende oplossingen te ontwikkelen voor de vrijetijdssector.
GANTNER legt de focus op totaalprojecten met als basis het eigen softwareplatform Recreatex, specifiek ontwikkeld voor recreatieve
diensten, zwembaden, musea, theaters, dierentuinen en recreatieparken. Daarnaast behoren ook elektronische sluitsystemen, ITservices, toegangscontrolesystemen en het eigen gebouwenbeheersysteem tot de core competenties van GANTNER.
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