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Vi utvikler og leverer programvareløsninger 
som gjør det enklere for deg – i trenings- og 
fritidsbransjen – å drive din egen virksomhet.

NR. 1 I NORDEN
Vi har vokst til å bli den ledende leverandøren i Norden. Vi 
er svært stolte av denne posisjonen, ettersom den viser at 
kundene virkelig drar nytte av våre løsninger og tjenester. 

Ved å utvikle våre programvareløsninger sammen med 
daglige brukere – som deg – har vi klart å imøtekomme 
og løse de komplekse utfordringene som våre 
profesjonelle kunder møter i sin daglige drift. 

Vi tror på mennesker, prestasjoner, stolthet og velvære. 
Sammen fokuserer vi på å ta virksomheten din til neste 
nivå ved å forenkle administrasjonsprosessene og 
optimalisere forretningsoppgavene dine – for å hjelpe 
deg med å øke fortjenesten.

Vår bransjeinnsikt gir oss en klar forståelse av dine 
utfordringer, slik at vi kan hjelpe deg på best mulig måte 
og gi deg et forsprang i markedet. 

STYRKER MENNESKER
I BEVEGELSE

BESØK NETTSTEDET VÅRT FOR MER INFORMASJON: BRPSYSTEMS.COM

TA KONTAKT
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SJEKK UT VÅR 
SELSKAPS-
BROSJYRE

DRA NYTTE AV 

50+ 
INTEGRASJONER

Med vår løsning kan du få tilgang til en plattform som 
inkluderer alle funksjonene og integrasjonene du trenger 
for å drive virksomheten din effektivt på daglig basis. Vi kan 
fremheve:

CRM
Få full oversikt over alle medlemmene – noe som gir en 
enklere og mer effektiv administrasjon

RESSURSPLANLEGGING 
Planlegg personalplaner og bruk integrasjonene for å 
håndtere fullskala tidsrapportering

BESTILLINGSADMINISTRASJON
Sett enkelt opp alle tilbudene dine, inkludert dine egne regler 
for bestilling og avbestilling 

FAKTURERING OG ØKONOMI
Bruk de mange økonomiintegrasjonene for å spare tid på 
økonomien og optimalisere fakturaadministrasjonen  

REGISTRER DEG 
Motta betaling for alle typer bestillinger og produkter med 
flere betalingsmåter, og gi kundene en smidig opplevelse

ADGANGS- OG INNGANGSADMINISTRASJON
Optimaliser og kontroller inngangen til senteret med den 
beste og mest pålitelige maskinvaren – kompatibel med 
BRP.

La oss hjelpe deg med å styre din bedrift. Grip muligheten og 
ta kontakt i dag.

ET EFFEKTIVT ALT-I-ETT-
STYRINGSSYSTEM

https://www.brpsystems.com/
https://www.brpsystems.com/contact-us
https://www.brpsystems.com/brp-brochure

