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ERP 

Sistema de Gestão de Clubes

O ERP WBC é um software com segmento em gestão de Escolas de
Cultura e Esportes, atividades físicas empresariais, clube e convênios
com empresas. A sua customização e desenvolvimento é voltada
para necessidades exclusivas das federações das industrias do
estado, e seus gestores têm acesso a todas informações das
unidades, em tempo real. Através de contratos específicos das
atividades desenvolvidas juntamente com instrutores e boa gestão,
podemos garantir um bom funcionamento e produtividade, mantendo
a padronização de todas as unidades.

Garantimos comunicação e
integração entre equipes e

diretorias, associado ao suporte e
treinamentos eficientes.

Gerenciamos bases de arquivos,
com um layout moderno e
simplificado, facilitando o

entendimento e gerenciamento
de dados e otimizando o processo

WBC
SISTEMAS

Comunicação e intercâmbio entre
sedes a todo momento,

atualizando o sistema em todos
os núcleos do clube.

Escola  de  Espor te  e  Cu l tura
Identificação e acesso do associado por catracas com identificação e
carteirinhas 
Controle de Turmas  de Escola de Esporte 
Controle de Turmas  de Escola de Cultura
Intercâmbio de usuários, entre as unidades
Contrato de Gestão  Escola de Esporte e Cultura 
 Contratos de pessoa jurídica- esporte/cultura
Gestão de contratos/matrículas
Controle de disponibilidade de turma por modalidade
Emissão de lista de chamada
Emissão de lista de presença
Emissão de lista de espera 
Controle financeiro das escolas de esporte e cultura
Gestão de convênios com empresas

Clube
Gestão de associados
Contratos de pessoa jurídica-clube
Contrato de locação de espaços
Relatórios diversos e personalizados para cada necessidade específica
Integração total entre todas as áreas do sistema
Controle de acesso à unidade e as dependências internas (academias,
piscinas ou atividades que necessitem de controle de acesso)
Identificação e acesso do associado por catracas com identificação e
carteirinhas
Gestão de convênios de clube com empresas



Finance i ro
Títulos a receber
Emissão de boletos
Envio de boletos por e-mail
Controle de caixa das unidades por operador
Controle de cartão de crédito/débito
Integração bancária
Controle de cheques recebidos
Controle de caixa/bancos
Comunicação com Protheus (Núcleos e Fluxus)
Centro de custo por tipo de negócio e classe de valor
Gestão de convênios com empresas

ERP 

Contrato de locação de espaços
Controle de agenda de ocupação da área em tempo real
Gestão dos espaços
Gestão financeira de locação

Locação  de  Espaços  e  Reservas

At iv idades  F ís icas  Empresar ia is
Contratos de Atividades físicas e empresariais
Gestão de atividades
Gestão de associados
Informações centralizadas e disponíveis a todo momento online
Gestão dos produtos
Gestão financeira
Emissão de relatórios

Módulos Adicionais PersonalizÁveis

Gestão  de  Supr imentos
Solicitação  
Cotação
Pedido de compra
Nota fiscal de produtos 
Nota fiscal de serviços
Gestão de estoque
Movimentação de produtos online 
Inventários
Balanço



Gestão  de  Por tar ia
Gestão de entrada/saída de associados, não
associados e convidados
Gestão de acesso a escolas de esporte/cultura
de  associados  e não associados, por dia e
horários  permitidos para a turma.
Relatórios de acessos

Relatórios em um único local, por módulo, agilizando informações
gerenciais em tempo real, atendendo a todas as modalidades

Relatór ios

ERP 

Cadastro dos bens
Controle de bens por local
Cálculo da depreciação

Gestão  Pat r imonia l

Orçamento previsto
Orçamento previsto vs Orçamento real 
Relatórios

Gestão  Orçamentár ia

Gestão  de  Secretar ia
Processos gerais relativos a associados
Gestão de convites e convidados
Autorização de entrada com cadastro obrigatório
Gestão de atividades esportivas para não sócios
Exame médico online
Impressão de carteirinha  personalizada 

Temos também um app personalizado com as rotinas do clube
para o uso dos associados e não associados, otimizando processos
e usando tecnologia para conforto.

APP DE CLUBES -  CLUBE.ON



Associação dos Servidores
do Banco Central

FIEMG

alguns de nossos parceiros
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Clube Atlético Juventus Clube Atlético Indiano

Associação atlétca 
Banco de Brasília

Clube de Campo 
de Franca

Associação médica  de
Brasília


