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Vi utvecklar och levererar programvarulösningar 
som gör det lättare för aktörer i gymbranschen 
att driva sin verksamhet.

LEDANDE I NORDEN
Vi har vuxit och utvecklats till Nordens ledande leverantör. 
Det är en position som vi är mycket stolta över eftersom 
det visar att kunderna verkligen har nytta av våra 
lösningar och tjänster. 

Genom att utveckla våra programvarulösningar 
tillsammans med vardagsanvändare – som dig – har vi 
lyckats besvara och lösa de komplexa utmaningar våra 
företagskunder möter i den dagliga driften. 

Vi tror på människor, resultat, stolthet och välbefinnande. 
Sammantaget lägger vi fokus på att ta ditt företag till 
nästa nivå genom att underlätta dina administrativa 
processer och effektivisera driften vilket bidrar till att öka 
din vinst.

Våra branschkunskaper ger oss en tydlig förståelse för 
dina utmaningar. Det gör att vi kan bistå dig på bästa 
möjliga sätt så att du kan ligga steget före. 
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Med vår lösning kan du få tillgång till en plattform som 
inkluderar alla funktioner och integrationer du behöver för en 
effektiv drift av den dagliga verksamheten. Vi lyfter fram:

CRM
Få full överblick över alla dina medlemmar – för en enklare 
och effektivare administration

RESURSPLANERING 
Smidig planering av arbetsscheman och integrationer för 
hantering av fullskalig tidsrapportering

BOKNINGSADMINISTRATION
Ställ in alla dina bokningserbjudanden enkelt, inklusive dina 
egna boknings- och avbokningsregler 

FAKTURERING & EKONOMI
Använd våra många ekonomiintegrationer för att spara 
tid på din ekonomiadministration och optimera din 
fakturaadministration  

REGISTRERING 
Debitera alla typer av bokningar och produkter med flera 
olika betalningssätt och skapa en smidig upplevelse

PASSERKONTROLL & TILLTRÄDESADMINISTRATION
Optimera och skydda tillträde till din anläggning med den 
bästa och mest tillförlitliga hårdvaran – kompatibel med 
BRP.

Låt oss hjälp dig sköta ditt företag. Passa på – kontakta oss 
idag.

ETT EFFEKTIVT ALLT-I-ETT-
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https://www.brpsystems.com/
https://www.brpsystems.com/contact-us
https://www.brpsystems.com/brp-brochure

