
Já pensou em disponibilizar um aplicativo 
mobile completamente personalizado para 
melhorar a experiência de seus associados 
com seu clube?

Os recursos do aplicativo mobile são 
integrados ao sistema de gestão que seu clube 
já utiliza sem qualquer alteração no mesmo.

* Seja qual for seu atual sistema de gestão.

O MobClub é uma APP que seus associados utilizarão diretamente em seus smartphones, 
ou tablets e assim terão acesso a vários serviços on-line e de autoatendimento.  



A solução
O MobClub é um aplicativo mobile que disponibiliza diretamente 
no smartphone de seus associados relevantes serviços on-line 
de autoatendimento, em qualquer hora ou lugar.

Completamente  personalizado para seu clube, permitirá que seus 
associados tenham acesso a vários recursos, 
como por exemplo: 

 Carteirinha virtual
 Emissão de boletos
 Troca de mensagens
 Lembretes de pagamento e de compromissos
 Informações sobre modalidades oferecidas
 Organizações de atividades em grupos
 Convidar sócios para modalidades em duplas/trios
 Horários e regras
 Reservas de churrasqueiras e quadras on-line
 Eventos e acontecimentos
 Avisos e notícias 
 Cardápios dos restaurantes
 Pesquisas de opinião
 Entre outros.

* Veja nas próximas páginas maiores informações sobre os recursos acima.



Recursos

Espaço do associado
Carteirinha virtual
Visualização da carteirinha do associado na tela do celular, apresentando elegibilidade,
inadimplência, situação atualizada do exame médico, foto do associado e demais informações.

Modalidades de interesse
Aqui seus associados poderão informar as modalidades que têm interesse e seu nível de prática
nessa modalidade. Assim outros associados que têm interesse nas mesmas modalidades
poderão enviar convites entre si pela aplicação.

Convidar associados à prática de modalidades diversas
Nesta área seus associados poderão encontrar e convidar outros associados à prática de
modalidades.

Boletos de pagamento
Visualização das mensalidades e cobranças emitidas aos associados. Por meio deste recurso,
seus associados poderão visualizar o boleto de cobrança e o código de barras, facilitando o
pagamento e diminuindo assim a inadimplência.

Reserva de churrasqueiras e áreas
Pesquisa e filtragem de áreas que possam ser reservadas individualmente como churrasqueiras,
quadras de tênis, quadras de squash, salões de festas e outras áreas que o clube permitir
reservas.

Confirmar presença em atividades de grupos ou equipes
Aqui seu associado poderá confirmar presença nas atividades recorrentes de grupos ou equipes.
Como por exemplo: vôlei, futebol, basquete e demais atividades que tem recorrência
programada pelo clube. Este recurso funciona como "lista de presença" e "ordem de
confirmações" para montagem das equipes. Auxiliando assim os organizadores no
gerenciamento da prática da atividade.

Acontecendo agora
Este recurso permite ao associado saber quais são as atividades e modalidades que estão
ocorrendo no momento. Funcionando como um "guia" de atividades e modalidades agrupadas
por horário de ocorrência. Ao utilizar este recurso o associado visualizará todas as atividades,
eventos, práticas esportivas e outros acontecimentos. Podendo assim, participar destas
atividades e melhor aproveitar as práticas oferecidas pelo clube.



Recursos

Clube e secretaria

Secretaria e administração
Nesta área o MobClub apresentará a lista de departamentos contatáveis pelo associado e
terá acesso às suas informações, horários, dados de contato e demais informações.
Estarão listadas as áreas administrativas como Secretaria, Ouvidoria, Financeiro, Recursos
Humanos,

Mensagens e bate-papo
O MobClub disponibiliza uma área para troca de mensagens entre os associados, e
também entre os associados e o clube.
Esta troca de mensagens otimiza a comunicação do sócio com o Clube, bem como, auxilia
na integração social entre seus membros.
O Clube poderá ainda enviar mensagens de avisos gerais, alertas, notícias e até mesmo
avisos personalizados para determinados associados, como por exemplo: boletos em
atraso, lembretes para renovação de exame médico, entre outros...

Sedes e localizações
Aqui serão listadas as sedes, localizações, endereços, mapas. Ao consultar as sedes o
associado terá informações completas sobre as mesmas.

Áreas e estruturas do clube
Este recurso apresenta ao associado informações sobre as áreas e estruturas do clube.
Informações como local, horários, regras de uso, fotos, imagens, etc.
De forma especial áreas como churrasqueiras, quadras, ginásios, piscinas

Departamentos e serviços
Nesta área serão apresentados os demais departamentos de seu clube como informática,
marketing, almoxarifado, etc.



Recursos

Esportes e atividades
Esportes
Aqui seu clube poderá listar todas as modalidades esportivas oferecidas. Informar locais,
horários, vincular fotos e imagens, regras de participação.
Esportes praticados em equipes como futebol, vôlei, basquete e outros poderão ter lista
de confirmações vinculadas conforme dias e horários da atividade.
Esportes de prática individual ou em dupla como tênis, squash, tênis de mesa e outros
disponibilizarão área de convites individuais para que associados se convidem
mutuamente.
As áreas de esporte de prática individual como tênis, squash e outras poderão ser
reservadas pelo associado diretamente no aplicativo. Caso exista custos para reserva, o
MobClub gera o boleto de pagamento do valor ou envia ao sistema de gestão do clube a
programação desta cobrança.

Atividades lúdicas
Nesta área poderão ser listadas outras atividades oferecidas pelo clube como aulas,
oficinas, encontros, etc.
Aqui seus associados poderão consultar informações sobre a atividade, regras, custos,
horários, local da atividade, fotos e imagens.
Opcionalmente, o clube poderá disponibilizar a lista de confirmações diretamente no
aplicativo.

Outras atividades
Aqui poderão ser listadas outras atividades ou modalidades que não se encaixem com os
perfis acima. Para essas atividades "diversas" também poderão ser listadas informações,
fotos, horários e demais características.



Recursos

Social e cultural
Eventos e acontecimentos
Nesta área, seu associado terá acesso ao painel de exibições de eventos do clube. Cada
evento cadastrado poderá conter título, descrição, datas, regras, fotos, imagens e links
externos.
Este recurso funciona como uma "revista virtual", apresentando ao associado todas as
informações sobre os eventos que estão ocorrendo no clube.

Publicações e notícias
Aqui seu clube poderá publicar notícias, novidades, avisos e alertas.
Este recurso é especialmente útil quando seu clube precisar comunicar aos associados
determinadas situações e/ou avisos, por exemplo: alguma manutenção emergencial,
mudanças de horários, fechamentos temporários e outras situações pontuais. Os avisos
publicados podem gerar alertas do tipo 'push' caso seja algo muito importante ou
urgente.

Pesquisas de opinião
O clube poderá elaborar pesquisas de opinião com os associados. Dessa forma, terá
condições de balizar decisões ou projetos futuros, de acordo com a preferência dos
associados do clube.
Os associados responderão a pesquisa diretamente em seus celulares, facilitando assim a
obtenção das respostas e de forma especial permitindo ao clube fazer quantas pesquisas
desejar sem custos adicionais.

Restaurantes, lanchonetes e áreas de alimentação
Nesta área os associados poderão obter informações de cada uma das áreas de
alimentação do clube, características, horários e localização.
Ao consultar a respectiva área o associado poderá visualizar o cardápio, menu, fotos,
imagens, descrição dos pratos, valores, etc.
O próprio restaurante/lanchonete poderá inserir seu cardápio, contendo: imagens,
descrições, valores, tempo de preparo e outras informações importantes para o
associado.



Implantação e personalização

Implantação e integração
Durante o período de implantação nossa equipe ajustará a identidade visual do aplicativo,
logotipo, fotos, imagens, padrões de cores e outros elementos visuais de acordo com sua
identidade visual.
Concluído o período de adaptação de identidade visual uma aplicação personalizada com 
o nome seu do seu clube ou outro nome de sua preferência será disponibilizada nas lojas 
de aplicativos GooglePlay e AppleStore.
A forma de integração das informações será definida em conjunto por sua equipe de
sistema junto aos nossos analistas, dessa forma, é escolhido o melhor cenário para
integrar as informações do sistema de gestão de seu clube à plataforma do MobClub.

Recursos personalizados
Caso sua instituição necessite de outros recursos, nossa equipe técnica poderá analisar
suas requisições a fim de informar sobre a melhor forma de implantação do respectivo
recurso.

Treinamento à sua equipe interna
Nossa equipe de suporte fornecerá treinamento e suporte para que a equipe de seu
clube possa parametrizar adequadamente as informações e assim, aproveitar de forma
plena todos os recursos do MobClub.
Mesmo após o período de implantação, nossa equipe lhe prestará suporte contínuo e
disponibilizará atualizações do aplicativo.



Mais informações acesse
www.javenessi.com.br/MobClub/index.html

Contate-nos
www.javenessi.com.br

comercial@javenessi.com.br
(41)3277-5305


