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Rapportages

Voor en door clubs
Advantage wordt doorlopend geoptimaliseerd
Nieuwe technieken creëren nieuwe mogelijkheden en nieuwe wensen bij gebruikers. De keuze voor je afhangbord is
daarmee een strategische. Je wil dat het vandaag state of the art is, doet wat het moet doen maar ook klaar is voor de
ontwikkelingen van morgen.
Gebruikerswensen zijn onze brandstof. AllUnited ontwikkelt, leert en optimaliseert. Elke dag weer. Zo maken we
Advantage, dé oplossing voor elke tennisvereniging. Klaar voor nu, voorbereid op later.
All-in volgens “Advantage”
- Wordt doorlopend geoptimaliseerd
- De enige echte flexibele afhangoplossing
- Verlicht het werk van vrijwilligers
- Groeit met jouw vereniging mee
- Flexibel in te stellen per baan, lid of tijdsperiode
- Afhangen via de ClubApp, website of Terminal
- Moderne Elo Touch 22” display
- Gekoppeld aan het AllUnited pakket

Baanoverzicht met padel, gravel en smashcourt banen

Advantage gaat verder
Een digitaal afhangbord moet meer zijn dan een online reserveringssysteem van banen. Advantage is slim en maakt het
leven van leden en vrijwilligers makkelijker. Ondertussen dient ze meerdere doelen. Flexibel inspelen op de behoeftes van
je leden en denk aan het optimaliseren van de bezettingsgraad van de banen en het etaleren van sponsors.
Advantage is veelzijdig
Advantage is wat je wil dat het is. Hij past zich aan jouw wensen en doelstellingen aan. Ook de clubkleuren en het logo
kunnen worden toegevoegd.

Baanoverzicht

Eerste vrije baan

Introducés meenemen

Een totaal overzicht van alle reserveringen op

Voorkomen dat leden vooraf een reservering

Leden kunnen introducés meenemen én met

een scherm. Of het nu gaat om een reservering

maken of het reserveren op drukke momenten

hun eigen pasje toevoegen aan de reservering.

van een lid, een les of onderhoud. Je vindt dit

uitzetten? Met de keuze ‘eerste vrije baan’ is dit

De club kan instellen hoe vaak dit mag én of er

allemaal terug op het baanoverzicht.

mogelijk. Enkel de eerst beschikbare optie

voor betaald moet worden.

wordt getoond en kan worden gereserveerd.

Online reserveren (optioneel instelbaar)
Wil je leden online banen* laten reserveren? Advantage maakt het mogelijk via de app, website en/of terminal.
Tegelijkertijd wil je voorkomen dat banen worden gereserveerd en niet worden gebruikt. Advantage kan je daarbij
helpen. Zo kun je instellen dat de baan ter plekke nog wordt vastgelegd: bijvoorbeeld minimaal een kwartier van tevoren.
*Instelbaar per baan/dag/tijd

Een baan reserveren via de ClubApp
1. Kies baan reserveren

2. Daarna datum en tijd 3. Bekijk de opties

4. Bekijk de reservering 5. Voeg spelers toe

6. Reserveer de baan

7. Maak je reservering definitief
Nadat je hebt gereserveerd, kan je
de reservering op de club definitief
maken. Via het afhangbord in het
clubhuis wordt de reservering
bevestigd.

Een baan reserveren via de Clubwebsite
1. Ga naar de Clubwebsite
2. Log in
3. Ga naar het baanoverzicht
4. Kies een dag, tijd en jouw medespelers
5. Reserveer een baan

8. Check je baan en gaan!

Flexibele schema’s

per week, dag of baan

Varieer naar hartenlust
Traditioneel is het maken van tijdschema’s een tijdrovende puzzel die
eigenlijk nooit af is. Gedurende het jaar veranderen wensen continu. Zo
wil de jeugd op andere tijden spelen en dienen er banen gereserveerd
te worden voor specifieke gebruikers en lessen. Dat is al lastig genoeg
voor degene die de schema’s maakt, laat staan voor de leden die het
moeten volgen. Via Advantage is dit allemaal mogelijk.
- Maak tijdschema’s aan die worden toegepast op specifieke dagen
- Creëer “afhang-restricties” op een of meerdere banen
- Voorzie baanschema’s van flexibele tijdsloten per aantal spelers
- Maak vooraf dagen aan welke standaard tijdschema’s overrulen

Enkele USP’s
Beheer via de terminal
Regen, onderhoud of een andere
reden om de baan te blokken/vrijgeven? Dat kan eenvoudig via de
beheerknop op de terminal.
Natuurlijk alleen voor personen die
hiervoor geautoriseerd zijn.
Management rapportages
Het is mogelijk om een aantal
rapportages van het Advantage
Afhangbord uit AllUnited te halen.
Denk hierbij aan leden die het
meest afhangen (per maand /
seizoen), tijdelijke passen wanneer
gebruikt en baanbezetting (per
dagdeel / maand /seizoen).
Baansortering
In AllUnited kan je instellen dat de
baansortering wordt getoond op
basis van beschikbaarheid. De
eerst beschikbare banen komen
dan bovenaan te staan.

Mededelingen tonen
Op het afhangbord kan de club zelf
meldingen plaatsen. Denk aan het
aankondigen van een toernooi of
een huishoudelijke mededeling.
Veiligheid/ AVG
De club kan zelf de privacy
instellingen aanpassen, maar ook
de leden kunnen zelf aangeven
welke gegevens er getoond
worden. Er wordt onderscheid
gemaakt in voor of na inlog.
Baankeuze via eerste vrije baan
Dit is instelbaar op meerdere
tijdsblokken op een dag. Via de
knop baanoverzicht kan dan niet
gereserveerd worden. Bijvoorbeeld
op drukke tijden. Als de club
meerdere baansoorten heeft,
wordt van elke baansoort de 1e
vrije baan getoond.

Baankeuze via baanoverzicht
Dit is eveneens instelbaar op
meerdere tijdsblokken. De knop 1e
vrije baan wordt dan niet getoond.
Op deze manier zien leden welke
banen gereserveerd zijn en kiezen
zelf een vrije baan.
Voorkom doorhangen
Door een wachttijd in te stellen
kunnen leden niet direct
doorhangen. Bijvoorbeeld een
wachttijd van 5 minuten. Leden
hebben afgehangen van 19:00 tot
19:45. Van 19:45 tot 19:50 kunnen
zij niet afhangen. Deze melding
wordt ook getoond op het
Advantage Afhangbord.

Enkele USP’s | Meer dan 185 clubs gebruiken ons afhangbord
Banen delen met andere clubs
Het delen van banen tussen AllUnited clubs
is al mogelijk. Als club bepaal jij wanneer
deze leden toegang hebben tot jouw banen
en op welke banen er gespeeld mag worden.
De koppeling met knltb.club clubs is ook in de maak. Clubs kunnen zelf bepalen wie er mag afhangen (senior, junior, iedereen).

Een club, 2 parken, 2 schermen
Bij Cream Crackers in Groningen hangt nu op
beide parken het Advantage afhangbord
waarbij elk afhangbord alleen de banen van
dat park toont. Het beheer van de banen
loopt centraal via AllUnited.

Een club, 2 schermen
Het is mogelijk om op jullie club twee
afhangbordschermen te hebben inclusief
een functie die voorkomt dat leden op
hetzelfde moment dezelfde baan afhangen.

Hardware
Robuust en up to date
De “touch screen” terminal schittert in gebruikersgemak. De bijzonder robuuste Elo touch is maar liefst 21 inch groot en
met de magneetstrip lezer log je in met je vertrouwde KNLTB pas. De Terminal is wanneer gewenst uit te breiden met
diverse mogelijkheden zoals led-verlichting, barcode scanning en zelfs vingerafdruk registratie. Op afstand wordt de
terminal up-to-date gehouden conform het servicecontract waar jouw vereniging voor kiest.
De levering van de hardware wordt gedaan door de
KNLTB voor alle KNLTB verenigingen en loopt via de
KNLTB Accountmanager.
Heeft u een commercieel tennispark?
Neem dan contact op met onze sales afdeling.

Ideaal voor sponsoren
Sponsors zijn belangrijk
Advantage geeft ze een podium
Sponsors verdienen aandacht. Waarom dan niet op het moment dat leden zich volledig focussen op jouw vereniging? Dit is
mogelijk als zij een baan reserveren. Via Advantage geef je banen sponsornamen en krijgen ze (als je wilt) een prominente
plek op de terminal. Ook kun je zelf advertenties van lokale sponsoren plaatsen.

Functioneel overzicht
Banen en beschikbaarheid
Aanmaken verschillende banen
Aanmaken verschillende baantypes/ ondergronden
Doelgroepen per baan en leeftijdrestricties
Openingstijden per baan (open/gesloten)
Standaard planschema’s
Afwijkende baanplanningen
Banen blokkeren voor onderhoud/lessen
Flexibel instelbare bevestigingstijd
Overnemen van baanschema’s
LED verlichting koppeling

Reserveringen en restricties
Direct/ alleen afhangen, tijdsblokken of beide aanbieden
Hoe ver vooruit reserveren en bevestigen
Aantal afhangmogelijkheden per dag/week/maand vastleggen
Aantal gelijktijdig lopende reserveringen
Aanmaken van tijdssloten en aantal sloten per aantal mensen
Aangeven welke relatietypes mogen afhangen per type baan
Lokale en web reserveringen apart in te stellen
Mini- en maximaal aantal relaties per baanreservering vastleggen
Onderscheid voor het aantal reserveringen op afstand of terminal
Blokkeren individuele personen voor afhangen
Automatische blokkade pasjes vorig seizoen
Berichtgeving reservering aan of uitzetten
Maximaal aantal reserveringen

Beheer
Beheer via terminal naar backoffice
Herhalen van reserveringen
Reserveringen herhalen met uitsluitingen
Conflict meldingen
Eigen reserveringstypes aanmaken (trainingen/ onderhoud e.d.)
Clubkleuren en logo aanpasbaar
Eigen sponsor/ advertenties plaatsen

Inrichting op maat
Advantage bedient jouw op wenken. Er kan veel. Dat betekent wel dat onze
afhangoplossing speciaal voor jouw behoeften moet worden geconfigureerd.
Daar hoef jij je niet druk over te maken. Wij regelen alles voor je in.
Kosten software
De software oplossing van Advantage is volledig inbegrepen in jouw AllUnited
pakket. Advantage is al vanaf ons meest eenvoudige pakket te gebruiken inclusief
KNLTB koppeling.
Kosten hardware
De hardware wordt via de KNLTB aangeschaft. De bond hanteert een drietal opties:
€ 0,00 per jaar
€ 200,00 per jaar
€ 500,00 per jaar

100% advertenties KNLTB
50% advertenties KNLTB & 50% advertenties Club
100% advertenties Club

Overtuigd?
Wil jij ook gebruik maken van ons Advantage afhangbord?
Neem dan contact op met onze verenigingsadviseurs!
AllUnited
sales@allunited.nl
071-2073800
https://www.allunited.nl/afhangbord-aanvraag/

