
עכשיו גם בישראל: כל המערכות מבית אחד!

המצב עד היום: הרבה ספקים, כל אחד סיפק רק חלק מהמערכת:
אחד מספק תוכנה, שני מספק סבסבות / קרוסלות )או ע"י קבלן משנה(,
שלישי מספק בקרים וקוראי כרטיסים, ורביעי מספק לכם תגים וציפים... 

וכשיש בעיה? אתה באמצע בין כולם ...

לא עוד! מהיום כתובת אחת, ותיקה, מוכרת וידועה: אותות אלקטרוניקה בע"מ.

אותות  מבית  מקיף  לפתרון  לבקשות  להענות  החלטנו  בתחום,  לקוחות  של  פניות  עשרות  לאחר 
לתחום המועדונים.

הגדלנו את צוות הפיתוח שלנו, לקחנו את ה"מנוע" של התוכנות שפיתחנו במשך השנים לתחומים 
דומים, ואשר רצות כ 12 שנים אצל מאות לקוחות בארץ ובעולם, חקרנו את צרכי הלקוחות, ויצרנו 

תוכנה חדשה, יעודית לתחום זה, תוך הקפדה שתהיה אמינה וחשוב לא פחות: ידידותית. 

התוצאה: פתרון מקיף ממקור אחד באמת )לא קבלני משנה...(

• התוכנה "אותות סמארט קלאב" חדישה, מלאה, אמינה... שפותחה ע"י מהנדסי אותות 
• הולידטורים מתוצרת אותות, מדברים עם התוכנה אבל גם בעלי יכולת עבודה עצמאית 

• הסבסבות )קרוסלות( מהמפעל הטוב בעולם: GUNNEBO יבוא שלנו מזה 17 שנה...
• צמידים חכמים, ציפים )תגים(, קוראים וכד' הכל מיבוא ישיר שלנו וביקורת טיב שלנו. 

• שרות יש לנו מערך של תומכים וטכנאים, ושרות אדיב הניתן עם הפנים ללקוח. 

מציגה: "אותות סמארט קלאב"

מערכת שלמה הכוללת גם תוכנה וגם חומרה, לניהול מנויים ובקרת כניסה- 
מיועדת למועדוני כושר, קאנטרי קלאב, בריכות וכד'.
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מעכשיו, לא משנה מה הבעיה
הכל משתלב!טלפון אחד למוקד אותות - ואתה מכוסה!

כשכל החלקים 
מאותה החברה



 תוכנת ניהול ושליטה - 
 אותות סמארט קלאב 

היא למעשה לב המערכת. 
מחלקת פיתוח תוכנה באותות, הכוללת כרגע 5 
מהנדסים, אחראית על מספר תוכנות שפיתחנו 

במשך השנים: כניסה לאצטדיונים, תשלום חכם, 
ספירת קהל, כניסה בתשלום למנויים, כניסה לחדרי 

אוכל מוסדיים, ועוד. חלקן בשרת מקומי וחלקן 
במיחשוב ענן. תוכנות אלו מותקנות ופועלות מעל 

10 שנים אצל מאות לקוחות בארץ ובעולם. 
על בסיס התוכנות הקיימות, יצרנו 

תוכנה חדשה ואיכותית במיוחד, 
לתחום מועדוני הכושר, 
קאנטרי קלאב, בריכות, 

וכד'. התוכנה מבצעת 
קליטת מנויים, מחירון, 
מעקב תשלומים, שיוך 
ציפים )תגים( למנויים, 

הרשאות שונות,  
בקרת כניסה, כרטיס 

כרטיסיה, כרטיס 
חד פעמי,  הגבלת 

שעות, הקפצת 
תמונת המנוי 

בהיכנסו, תקשורת 
עם ולידטור אותות, 

ועוד, ועוד, ועוד ...

 הולידטור

הולידטור המתקדם הנמצא בכל המערכות שלנו, 
הוא למעשה אחד היתרונות העיקריים והחשובים 

במערכת. 
הולידטור הינו מכשיר חכם, קורא ציפים, תגי קירבה, 

וכאופציה גם כרטיסים חכמים, כרטיס נייר עם ברקוד 
לכניסה חד פעמית, ואפילו כרטיס אשראי )מגנטי( 

אם נדרש תשלום ישירות בשער... 
הולידטור מכיל בקר ממוחשב הכולל גם זיכרון 
בלתי מחיק של כל המנויים, והוא יכול 

לבדוק כל ציפ בעצמו. 
לפיכך הולידטור עצמו בודק 

ומאשר כניסה תוך חלקיק 
שניה ופותח מיידית את 
הסבסבת בעצמו. יש 

לו גם תצוגה, ותכונות 
נוספות. יתרון חשוב 

נוסף, הוא יכולת 
הולידטור להמשיך 
לעבוד גם במקרה 

והמחשב או 
התקשורת נפגעו, או 

אין אינטרנט... בכל 
המקרים האלו, הלקוח 
לא מרגיש-  המערכת 

ממשיכה לעבוד כרגיל !!   

 השערים המסתובבים -
 "הסבסבות":

הסבסבת היא המחסום הפיזי, והיא 
מבוקרת ע"י הולידטור. 

כל "אישור כרטיס" של הולידטור, גורם לסבסבת 
לאפשר מעבר בודד - למעשה שליש סיבוב - 

ואז הסבסבת נסגרת אוטומטית. ניתן להשתמש 
בסבסבות מסוגים שונים: גבוהות, גובה ביניים, 

נמוכות ומעברים מהירים.

שרות ותמיכה + אספקת 
צ'יפים, צמידים וקוראים:

השרות והתמיכה של חברת אותות 
נחשבים למצויינים ללא תחרות.

אנו רואים במתן שרות איכותי, יעיל ומהיר כמרכיב 
העיקרי לשמירה על הלקוחות, והגנה על השקעתם.

במסגרת זו אנו גם מיבאים ישירות ציפים, צמידים 
וקוראים, דבר המאפשר לנו פיקוח הדוק על טיב 
המוצרים, התאמתם לצרכי הלקוחות והכל  תוך 

שמירה על מחיר נמוך וכדאי!

מרכיבי המערכת
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