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“O software de gestão de ginásios foi
concebido a pensar no englobamento
de todas as actividades que ocorram
no ginásio ou health club.



G
Y
M
L
L
IV

E
www.decimal.pt

Pág.2

GYMLIVE - A Solução de Gestão do seu Ginásio

GYMLIVE
GERAL

Portugal

CARACTERÍSTICAS GERAIS:

• Sistema Multi-Utilizador

• Funcionamento em Rede ou Mono-Posto

• Interface Amigável

• Permissão para visualização de todos os mapas, e listagens

• Acesso restrito ao sistema através de Login / Password

• Sistema de Restrições das funcionalidades configurável: Acessos, Funcionalidades e

Documentos por aluno, atleta, ou praticante , Actividade (ex: Comercial) e Função.

• Sistema para criação e edição de Mapas, Estatísticas e Documentos incluídos.

• Exportação de qualquer documento criado para qualquer formato standard: PDF, EXCEL e

E-MAIL

• Impressão de todos os mapas, estatísticas, e documentos para qualquer tipo

de impressora c/ drivers para Windows (jacto de tinta, laser, cartões, ...)

• Impressão Automática de Vias de documentos por exportação PDF para envio

de e-mail.
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GYMLIVE
Tabela de Aluno

Portugal

Todos os dados inerentes ao aluno, atleta ou praticante, serão preenchidos na ficha, podendo a

mesma conter ainda um número de sócio, caso exista uma interligação com um módulo existente

que trate especificamente associados.

A cada atleta/praticante/aluno pode também ser associado o Encarregado de Educação, no caso

daquele ser ainda menor.

A informação biométrica bem como outros dados relativos ao atleta/praticante/aluno, são

registados em espaços adequados, residindo a sua importância no facto de permitir o registo de

informações que acompanham a evolução do atleta.

Fig.1
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GYMLIVE
Tabelas de aluno

Portugal

Na listagem da Ficha de Alunos, é possível visualizar todos os dados inseridos pelo Utilizador até

a um dado momento.

Fig.2

Como exemplo temos o Mapa Geral de Alunos, que serve para facilitar a visualização ordenada

dos alunos inscritos em cada turma.
Também é possível imprimir uma ficha de inscrição em branco, que permite a recolha de dados de

um potencial atleta e que servirá em seguida como documento de apoio à criação de um novo

registo de atleta.
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GYMLIVE
Tabelas de Serviços

Portugal

Fig.3

Da criação de uma tabela individualizada de serviços é possível criar um preçário que pode vir a

ser uma unidade de facturação composta. Se, por exemplo, o Ginásio estabelecer que no primeiro

mês o atleta paga SEGURO, INSCRIÇÃO e MENSALIDADE, o utilizador pode criar uma “unidade

de facturação” de forma a que ao emitir o documento de cobrança não seja necessária a

introdução dos diversos serviços, cada um por si. GymLive, prevê uma grande automatização da

facturação

Outro exemplo concreto para o uso da Tabela de Serviços é a venda de produtos no ginásio ou o

pagamento de multa, para prestações atrasadas.
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GYMLIVE
Tabelas de preçários e de

encargos

Portugal

Fig.4

Preçários conforme o nome indica, é mais uma tabela, criada especificamente para permitir que,

por mais complexa que seja a composição dos preços/mensalidades de uma qualquer actividade

ou modalidade, essa complexidade deixa de existir com a utilização/construção da Tabela de

Preçários.

A Fig. 4 mostra também a tabela Encargos; aqui são criados as combinações de encargos

possíveis que podem ocorrer no ginásio. Como exemplo é possível considerar o Encargo nº1 o

mais usado, para a inscrição e o seguro obrigatórios, para um novo aluno, atleta ou praticante.
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GYMLIVE
Tabelas de Modalidades

Portugal

Fig.5

Na Fig. 5 é representada a tabela das Modalidades, que permite a criação de disciplinas no

ginásio, (ex: musculação livre), que são associadas automaticamente a um Encargo, visto ser

obrigatório, por exemplo, o seguro dessa modalidade. É também possível visualizar a Tabela do

Monitor/Professor, em que é registada toda a informação relativa ao Monitor/Professor. Para além

da sua identificação básica permite ainda o registo de dados adicionais relevantes.
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GYMLIVE
Tabelas de Salas e Turmas

Portugal

Fig.6

No GymLive é possível a criação de salas de aula. É também possível associar uma turma/grupo a

uma sala e controlar se sim ou não está ocupada.

É possível visualizar em cada turma criada, os alunos que frequentam a mesma (ex: Turma A), e o

respectivo plano de pagamento de todo o ano lectivo de todos os serviços pedidos até à data pelo

aluno / atleta / praticante.

Ainda de destacar que um aluno pode mudar de turma, premindo a turma desejada. Por definição

quando um aluno / atleta / praticante muda de turma o encargo sobre a turma anteriormente

frequentada é transportado para a nova turma a frequentar.
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GYMLIVE
Tabelas Turmas

Portugal

É possível estabelecer o horário para todos os alunos da turma (Ex: Às 14H a turma A /
Musculação no dia X) ser o horário final para todos os alunos.

Fig.7

Em termos de valor da inscrição de um aluno pode ser 30€ (exemplo), mas manualmente é

possível alterar para menos valor, caso o cliente possua um voucher, o GymLive também permite

essa acção.

Fig.8

Os desconto permitidos no ginásio, são atribuídos naturalmente para as prestações mensais
apenas, e não para serviços.
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GYMLIVE
Tabelas de Documentos e
Movimentos de Consumos

Portugal

Fig.8

As Tabelas de Documentos, possuem 3 entradas para facilitar o acesso a documentos de débito,

crédito e de Iva. Todos eles são numerados automaticamente. Estas tabelas permitem filtrar por

exemplo, todos os débitos que um aluno /atleta / praticante, ainda tem no ginásio.

É possível registar cada consumo feito no ginásio, pelo utente / aluno / praticante, por dia de

estadia, para a contabilização total dos gastos.
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GYMLIVE
Tabelas de Documentos e
Movimentos de Consumos

Portugal

Fig.16

O GYM LIVE também processa todo o tipo de pagamentos que haja no ginásio, seja serviço de
bar, serviço de spa, ou mesmo do processamento do pagamento da prestação, para garantir que
haja um controle total e absoluto das contas.

Fig.9

No GymLive, pode emitir-se um documento de facturação autónomo originado por um consumo
também autónomo. Por outro lado é possível sempre a alteração de valores mesmo que eles
estejam previamente estabelecidos.
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GYMLIVE
Movimentos

Portugal

O Controle de Presenças é bastante importante, portanto este tipo de painel é bastante simples,

para facilitar o registo de toda a assiduidade. Desde o mapa geral de cada utente, ao registo de

ausências e controlo.

A facturação de serviços permite cobrar por serviço especifico sem ser que consultar o histórico de

cliente. Basta referir o serviço no painel, e de seguida é mostrado a que aluno se refere e o valor a

cobrar.

Fig.10

A Decimal agradece a sua preferência.

Decimal – Informática e Gestão Lda
Av. Araújo e Silva, 109-111
3810 -049 Aveiro
comercial@decimal.pt | www.decimal.pt
Tel: +351 234 377 460 | Fax: +351 234 377 469


