
KASSAOHJELMA • INTERNET-AJANVARAUS • ASIAKASHALLINTA • TUOTEHALLINTA • VARASTONHALLINTA

LASKUTUS • RAPORTIT • JÄSENYYDET • KULUNVALVONTA • ASIAKASPÄÄTE • VERKKOKAUPPA • LAITTEET

Liikunnan alan 
toiminnanohjaus-

järjestelmä



Kaipaako vanha 
järjestelmä 

päivittämistä?

Tehdenin kassa- ja toiminnanohjausjärjestelmä syntyi halusta luoda työkalu, joka aidosti auttaa yrittäjiä 
jokapäiväisessä työssä. Tehden haastaa vanhat järjestelmät tarjoamalla kaikki tehokkaaseen kaupankäyntiin 

tarvittavat ominaisuudet nopeasti, helposti ja turvallisesti pilvipalveluna.



Toiminnanohjausjärjestelmä  
liikunnan alalle

Unohda vanhat ja kankeat kulunvalvonta- ja toiminnanohjausjärjestelmät! Helpota työtäsi ja ota käyttöön netin 
kautta toimiva Tehden Liikunta -toiminnanohjausjärjestelmä. Liikunta-alan yrityksille kehitetty 

toiminnanohjaus sisältää kaiken mitä tarvitset esim. kuntosalin tai liikuntakeskuksen tehokkaaseen toimintaan. 
Et tarvitse enää päällekkäisiä ohjelmistoja eri toiminnoille, kuten kassalle, ajanvaraukselle, laskutukselle ja 

kulunvalvonnalle, vaan saat ne kaikki samassa järjestelmässä - yhdellä kuukausimaksulla!

Tutustu Tehdenin tehokkuuteen ilmaiseksi ilman sitoumuksia 
– tilaa kokeilutunnukset vaikka heti!

• 30 päivän ilmainen kokeilu
• Kattava käyttöönotto- 

koulutus projektivastaavan 
opastuksella

• Kulunvalvonta ja 
   laitteet tarpeidesi mukaan

Aloita! Käytä! Hyödy!

• Säästää aikaa ja keventää 
kustannuksia 

• Yksi palvelu - useita 
   työkaluja
• Kaikki yrityksesi tiedot 

yhdessä kokonaisuudessa

Kokeile ilmaiseksi!
www.tehden.com

Tehden Liikunta

• Helppokäyttöinen
   kokonaisuus  kassasta 

kulunvalvontaan
• Edullinen kuukausimaksu
• Nettiajanvaraus  
   asiakkaillesi 24/7



     Kaikki keskeiset
toiminnot on koottu
samaan pakettiin. 
Meiltä myös 
laitteet ohjelmiston  
käyttöön – tietokoneista 
kuittitulostimiin.



       
        Verkkokauppa
• Tehden-verkkokauppa toimii  

saumattomana osana  
Tehden Liikunta -ohjelmistoa

•  Asiakkaat voivat ostaa  
verkkokaupan kautta kausi- ja 
sarjakortteja 

   Asiakaspääte
• Asiakas voi ilmoittautua  

itse mm. ryhmäliikuntaan, 
kuntosalille, solariumiin tai 
infrapunasaunaan

•  Laite kuluttaa tarvittaessa  
sarjakortilta käynnin tai  
tarkistaa kausikortin

•  Päätteeseen yhdistettävissä 
kuittitulostin, asiakas voi 
esittää kuitin ohjaajalle

    Kassaohjelma 
• Tuotehaku, suosikit ja  
 viivakoodit
• Tarjouskampanjat
• Kaikki maksutavat, myös  
 liikuntasetelit ja lahjakortit
• Integroitava maksupääte  
 yhdistettävissä

    Asiakashallinta
• Asiakasryhmät
• Asiakkaan ostohistoria
• Markkinointiviestit 

sähköpostilla ja tekstiviestinä
• Lahjakorttien tallennus ja 

käyttö sähköisesti 
 

    Laskutus
• E-laskutus ja laskujen  

lähetyspalvelu
• Koonti- ja toistuva laskutus
• Liikuntaseteleiden  

automaattinen hyvitys  
tulevasta laskutuksesta

• Lisäosina myyntireskontra ja 
perintä 

    Raportit
• Tiedot helposti kirjanpitäjälle 

vain yhdellä viennillä
• Esim. kassa-, jäsenyys- ja 

kulunvalvontaraportit

Kaikki tehokkaaseen kaupankäyntiin!

Saatavana samaan 

kokonaisuuteen 

myös osto- ja 

myyntitilaukset

   Kulunvalvonta
• Kulkuoikeus voidaan liittää 

kausi- tai sarjakorttiin tai 
rajoittaa kellonaikojen ja  
ovien mukaan

•  Kulunvalvontalaitteella aina 
reaaliaikainen tieto asiakkaan 
kulkuoikeuksista

• PIN-koodi tulossa 2023

  
   Internet-ajanvaraus
• Varaukset palveluihin,  

tiloihin, laitteisiin ja   
ryhmäajanvaraus

•  Toimii myös mobiilissa
•  Vapaiden paikkojen määrä  

ja jonotuspaikat
•  Sähköpostivahvistukset ja 

tekstiviestimuistutukset

  
   Tuote- ja
   varastonhallinta
• Viivakoodit
• Kausi- ja sarjakortit
• Tuotetarrojen tulostus
• Varastot ja inventointi 

 
 

 

Liity jäseneksi
• Automatisoi jäsenten liittymi-

nen ja laskutus tällä ominai-
suudella 

  



Tehden-integraatiot



     ”Tehden on tavallaan 
tehnyt itsensä todella 
näkymättömäksi. Oma 
asiakaskokemukseni on 
varaukseton 5/5.” 
Joni Jaakkola, Optimal Performance Oy

Kuvat: Optimal Performance Oy
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Ota yhteyttä ja kysy lisää! 

02 6514 1230

myynti@tehden.com

www.tehden.com

tehden.com/liikunta

Kokeile kuukausi

ilmaiseksi ja ihastu!

www.tehden.com

Et sitoudu

mihinkään.


