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Vi udvikler og leverer softwareløsninger, der gør 
det lettere for dig − i fitness- og fritidsbranchen 
- at drive din forretning.

#1 I NORDEN
Vi er vokset og er blevet den førende leverandør i Norden. 
Vi er meget stolte af denne position, da det viser, at 
kunderne virkelig drager fordel af vores løsninger og 
services. 

Ved at udvikle vores softwareløsninger sammen med 
daglige brugere − som dig − imødekommer og løser vi 
komplekse udfordringer, som vores profesionelle kunder 
oplever i deres daglige drift. 

Vi tror på mennesker, performance, stolthed og velvære. 
Sammen fokuserer vi på at tage din forretning til næste 
niveau ved at lette dine administrationsprocesser og 
optimere dine opgaver − hvilket hjælper dig med at få et 
større overskud.

Vores branchekendskab giver os en god forståelse af 
dine udfordringer, så vi kan hjælpe dig med at være på 
forkant, når det gælder din forretning. 

STYRKER MENNESKERS
BEVÆGELSE

BESØG VORES HJEMMESIDE FOR FLERE OPLYSNINGER: BRPSYSTEMS.COM

KOM I KONTAKT
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UDFORSK VORES
VIRKSOMHEDS-

BROCHURE

UDNYT VORES 

+50 
INTEGRATIONER

Med vores løsning får du adgang til en platform med alle 
de funktioner og integrationer, du skal bruge for at drive din 
virksomhed effektivt hver dag. Vi kan fremhæve:

CRM
Få det fulde overblik over alle dine medlemmer − hvilket gør 
det lettere og mere effektivt at administrere

RESOURCEPLANLÆGNING 
Planlæg let vagtplaner, og brug integrationerne til at 
administrere tidsregistrering

BOOKINGADMINISTRATION
Nem opsætning af bookingmuligheder med dine egne regler 
for booking og annullering 

BOGFØRING OG FAKTURERING
Brug de mange økonomiintegrationer til at spare tid på 
bogføring, og optimér din administration af fakturaer  

KASSE 
Få betaling for bookinger og produkter med forskellige 
betalingsmetoder, og skab en gnidningsfri oplevelse

ADMINISTRATION AF INDGANG OG ADGANG
Optimér og gør indgangen til dit center sikker med den mest 
pålidelige hardware − kompatibel med BRP.

Lad os hjælpe dig med at styrke din virksomhed. Grib 
muligheden, og kontakt os i dag.

ET EFFEKTIVT ALT-I-ÉN 
ADMINISTRATIONSSYSTEM

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

