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SchoolCare
Complete schoolverzorging

www.PlanMySport.com

door PlanMySport
Keuze uit drie pakketten met

Cursisten administreren en indelen
Debiteurenbeheer
Evenementen
Mailings
Selfservice cursisten
Wij controleren voor u de inschrijvingen en zetten ze klaar om
in te delen. Uw minimale tijdwinst per cursist: 5 minuten !

School Care Light
Eén website pagina

Website
Online inschrijving
Cursistenadministratie
Communicatie
Roosters
Presentie en absentie
Debiteurenbewaking
Online Shop
Diensten

School Care Standard

Website (CMS)
Ondersteuning meerdere locaties
Spelerspagina’s
Foto album
Forum
Advertenties

School Care

SPORTSCHOLEN

Zelfde als Standard maar wij verzorgen voor u

Debiteurenbeheer
Mailings

DOE DE SchoolCareCheck
Ga naar www.PlanMySport.com en bereken online uw
jaarlijkse investering en besparing!
Zie www.PlanMySport.nl voor detailinformatie en voorwaarden.

Minder werk, meer vrije tijd? Gebruik PlanMySport!
Ongekend eenvoudig, onovertroffen compleet

MODERN COMMUNICEREN

Website met Content Management Systeem
• Grensloze mogelijkheden
• Online beheer
Indeling e-mailen naar cursisten inclusief leescontrole
Cursisten per e-mail uitnodigen om in te schrijven
Nieuwsbrieven en andere mailings naar cursisten

OVERAL TEGEN LAGE KOSTEN TE GEBRUIKEN
Alleen internet-aansluiting nodig
Géén software installeren
Géén backups maken

UNIEKE INSCHRIJVINGSMETHODE

E-mail met uitnodiging om in te schrijven
Online inschrijfformulier met vanzelf ingevulde privégegevens
Keuze afhankelijk van leeftijd, nivo en beschikbaarheid
Wij controleren de inschrijvingen; u deelt in !

SNEL EN EENVOUDIG INDELEN
Online
Alleen muisklikken
Intuïtief – snel te leren

DELEGEREN WERKZAAMHEDEN
Trainers laten indelen
Verenigingen laten indelen

KOSTENBEWUST DEBITEURENBEHEER

Facturen en herinneringen per e-mail inclusief leescontrole
Incasso
Betalen in termijnen
BTW aangifte

SAMENWERKEN MET VERENIGINGEN

Onbeperkt aantal verenigingen
Onbeperkt aantal locaties
Roosters online, openbaar of met autorisatie
Elke vereniging/locatie een eigen stijl (kleur) op de website

GEÏNTEGREERDE ONLINE SHOP

Een eigen winkel of een filiaal op basis van provisie
Afhandeling bestelling online volgen
Eenvoudig bestellingen herhalen

SELF-SERVICE TRAINERS EN CURSISTEN
Selfservice op privédeel van website
Online lesroosters
Online groepsoverzichten
Herinneringen per e-mail
Online afmelden
Presentie bijhouden
Vraag en antwoord

TALENTEN PAGINA’S

Topspelers een eigen pagina op de website

School Care

Wij innen voor u de lesgelden (via úw rekening)
Wij verzorgen voor u alle mailings
Vergelijkbaar met www.ClubCare.nl voor verenigingen

Wilt u óók uw cursisten de BESTE SERVICE bieden?
Bel 023 – 533 6001
E-mail info@PlanMySport.com
Web www.PlanMySport.com

