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HAVUZ GEÇİŞ SİSTEMLERİ

ÜNİVERSİTE HAVUZ GEÇİŞ SİSTEMLERİ

Üniversite havuzları,fitness salonları ve Belediyelerimizin Kadın aktivite
merkezleri,havuzları aquaparkları,Otel spa,aquapark ve fitness salonları için
geliştirilmiş inanılmaz modülleri olan serimizdir.
Üniversitelerin havuzlarında bir çok paket oluşturma ,ders bölümü,saati,aile paketi
gibi yüzlerce paket oluşturabilmenin dışında saat,cinsiyet sınıf ayrımını kolaylıkla
yapabilmektedir.

BELEDİYE HAVUZ VE AKTİVİTE MERKEZLERİ GEÇİŞ
SİSTEMLERİ

Belediyelerimizn havuz ve salonlarında girş çıkış,protokol ve yetki ayırması yapıp
gerekli personele nasıl hitap edilmesi ile ilgili buyuk kolaylık saglaması dısında
kişilerin verileri ile saglık ve ulaşılması gerekenler listesınde geri dönüşü tek tuşla
kolaylıkla bilgilendirebilir.Belediye spor kompleksleri geçiş yazılımı.Havuz yazılımı.

AQUAPARK GEÇİŞ SİSTEMLERİ
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Aquaparklarınızın verimini çalışma saat ve ücretlerınızın karlılılgını hiçbir yerde
göremediğiniz raporlarla karşınızda hem rakamsal hem görsel sunabilmekte ve
kazancınızın için ne yapmanız gerektiğini kolaylıkla görebilmektesiniz.Havuz geçiş
sistemleri.

TURNİKELİ GEÇİŞ SİSTEMLERİ

Turnikeli geçiş sistemlerinde sadece Turkiye'de değil Avrupa ve Afrika
Ülkelerindede varız.Farklılığımız fiyatımız ve yüksek kalitemiz.Yazılımımız sizler için
apayrı bir ayrıcalık sağlamakla kalmıyor işletmenize kar katıyor.Havuz yazılımı.

HAVUZ YAZILIMI

Tüm havuz ve aquapark havuz ,olimpik havuz ve yarışma girişlerinde
profesyonelce kullanılabilecek bir yazılımdır.Havuz yazılımı modülleri ile eksiksiz bir
kompleksin tüm ihtiyaçlarını karşılar.Mutlu müşteriler bırakır.Havuz yazılımı.

SPOR YAZILIMI

Spor salonları ve Fitness merkezlerinin üye takip ve turnikeli geçiş sistemlerinde
işletmecilere salonlarını nasıl yönetmeleri gerektiği ile ilgili tam bir bilgi vermekle
kalmayıp onların karlılığını artırmak için yazılmış bir programdır.Spor yazılım
sektöründe Tamamen Yerli sermaye ile kurulmuş BASEL markası Fitness yazılım
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sektörünün lideri konumundadır.Sizlerle salonunuzun ihtiyacını geliştirmekle
kalmayıp kazancınıza kazanc katacak tek programdır.

TURNİKELİ GEÇİŞ SİSTEMLERİ

Turnikeli geçiş sistemlerinin profesyonel olarak sahaya uygulamalarını yapıyoruz.
Tüm turnike ihtiyacınızı karşılıyor kurulumlarını ve bakımlarını sağlıyoruz.
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