
BESTILLE VARER

BOOKING

STATISTIKK

HANDLE

HÅNDTERE MEDLEMSKAP

RAPPORTER

- melde inn og ut
- pause medlemskap
- se betalinger
- se statistikk/besøk
- tilgang til dører
- booke timer?
- pt/se treningsprogram

- kreditt
- kontant
- kort
- gavekort
- billett
- medlemsskap

drammensbadet - oppgaver og behov

forenkle 
innkjøp av 
varer

alle 
leverandører  
og varer ett sted

Mange varer 
som ikke ligger 
inne i systemet

Fakturere på 
bakgrunn av hva 
som er booket

booke 
barnebursdag

Booke baneleie booke grupper i 
bad

booke grupper på 
velvære

booke 
gruppetimer

booke 
pt/veiledning

antall 
registrert pr 
dag

enkelt for 
daglig leder å 
sjekke dagens 
status

frigjøre ressurser 
og minske 
dobbeltarbeid

få tilbake 
penger rett på 
kortet

selge matkjøpe billett på 
nett

signere med 
id-porten?

forenkle kjøp. 
“lavterskel”

koble kjøp mot 
faktura

øke omsetning kjøpe 
medlemskap

egen betaling for barn 
(sikre at de ikke handler 
for mer enn de har)

betale uten 
“kontanter”

Vips? cashguard alle 
leverandører  
og varer ett sted

matrbrikke/ 
alarm

lett å bruke 
penger

tydelige regler tegne 
medlemskap på 
nett

god service nye medlemmer 
må føle seg 
velkommen av et 
enkelt system

klart regelverk.
- digitalt
- klarspråk

håndteres av 
resepsjonist

søke om å fryse 
medlemskap på 
nett. få svar på 
nett

behandle 
søknader 
digitalt

snakke med 
økonomisystem, 
kort, chip mm. 

statistikksalg

lønnsomhet

budsjett forecast

registrere 
antall besøk 
hver dag

sikkerhet kontroll med 
hvor kundene 
kan bevege seg

aktivere/ 
deaktivere

brann kundestrøm må 
være riktig

sniking

hyppighet
- hvor mange 
ganger kan du gå 
inn og ut?

kontroll

i vann på land treningsprogram oppfølging

gruppetimer veiledning 1., 2. 
og 3. gang legges 
inn og fordeles 
automatisk

følge med på 
abonnementet til 
kunden slik at de ikke 
utnytter seg av det

vite om 
abonnementet er 
gyldig

statistikk over 
deltakelse og 
timer

gå inn og ut

trene

salg/marked

Komme seg inn og ut de stedene man trenger på badet.

ukentlig/månedlig 
oversikt over veiledning, 
oppfølging, ect som går 
automatisk

ukentlig/månedlig 
oversikt over oppmøte 
på gruppetimer som går 
automatisk. 

må ha 
prøvetime først?

fylle på vann snakke med 
medlemsystemet

oppfølging av 
medlemmer

bedriftsoppfølging ivareta kunder

forebygge 
utmeldinger 
(oppsigelser)

synliggjøre 
drammensbadet

proaktivt 
salgsarbeid

flere medlemmer økt besøkdigital 
markedsføring 
utvides og forenkles

kunne splitte 
beløpet

Hvem er her når? 
Hvilke dager er 
det mye og når 
er det lite?

Se når det må 
gjøres tiltak for 
å øke omsetning 

Når er det stor 
pågang?
Hvor mange er 
på timene?

Kunne se hvor 
mange som er der 
når. Planlegge  
besøket.  

Ha kontroll over 
hvor mange som 
er i bygget til 
enhver tid. 

Må slippe å gå ut i 
resepsjonen for å handle 
badeutstyr.  Kunne kjøpe 
det i kafeen. 

Kunne slå opp 
og svare på 
spørsmål ang 
medlemskap 

Ha oversikt og 
kontroll over 
sitt eget 
medlemskap.  

Lage 
medlems/billett
kategorier

Ha kontroll på 
og følge opp 
betalinger

Kunne tilby nye 
medlemmer 
veiledning.
Følge alle medlemmene.

Styre tider og 
tillatelser på 
dører? 

Følge opp, ha 
oversikt. 

Ha kontroll på 
økonomien 

Ha oversikt.

Aktiviterer rundt det å trene, både på land og i vann.  
Hva har ansatte og hva har kundene behov for? 
Hvordan følger man opp?

Hvordan sikre at Drammensbadet fortsatt fremstår som et attraktivt bad? 
Hvordan sikre større besøkstall?

Man har et behov for å få bedre rapporter på en raskere måte. 
Man må kunne følge med og gjøre nødvenige tiltak underveis. 
Ikke måtte gjøre unødvendige manuelle prosesser. 

Kunne ha en oversikt over hvem som er der når. 
Se hvordan besøksstatistikken er. 

Kunne bestille timer og arrangementer. 
Kunne melde seg av og på timer . 

Bestille de varene man trenger på en enkel måte

Her har vi skrevet opp ulike hovedoppgaver som 
ansatte og kunder skal få gjort. 
De gule lappene er stikkord, tanker og behov de 
ansatte har rundt de ulike oppgavene




