gestor de socis
per a associacions
GESTIÓ DE SOCIS
Tens el telèfon del Joan? El necessito de forma urgent!
Quants socis s’han donat d’alta enguany? És possible que
els adolescents que tenim no participin massa?
Una eina indispensable per a qualsevol associació. Amb
un cercador integrat que permet la consulta de dades
de forma ràpida i des de qualsevol dispositiu.
Mantenir una base de dades actualitzada es pot fer ara
molt millor. Ara pots corregir les dades obsoletes amb
l’ajuda dels teus socis. Mai més adreces incorrectes.
Els camps de dades són variables i es poden adequar a
les característiques pròpies de cada associació.
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AGENDA
D'ESDEVENIMENTS
Quanta gent va venir l’any passat al sopar de final de
temporada? Serà necessari llogar més d’un autocar per a la
propera excursió?
És important fer un seguiment de la participació en les
diferents activitats de l’associació. A més ara podràs
tenir un històric i analitzar dades un cop la llista
d’assistència està complerta.

Hola Enric,
La propera
sortida serà
a Cerdanyola
del Vallès.
Ens trobarem a...

Informació centralitzada, consultable i tractada amb
gràfics de l’assistència a tot tipus d’activitats. Filtratge
de participants per tipus de socis i generació de llistes
per controlar l’assistència durant l’activitat.

COMUNICACIÓ
AMB ELS SOCIS
L’últim mail que heu enviat, jo no l’he rebut. La meva adreça
és incorrecta. Encara no hem afegit el teu nou email a la
llista de correu. Heu enviat el correu sense fer còpia oculta.
Podràs crear els teus mails amb fotos i fitxers adjunts.
A més el sistema de comunicacions permet
personalitzar els mails i dirigir-te als teus socis d’una
forma més personal.
A través d’un sol clic els teus socis podran confirmar la
seva participació a les properes activitats. I tot això de
forma totalment automàtica!
Cada enviament genera un informe de recepció per
poder controlar qui ha rebut correctament la
informació.

www.berrly.com
ericsala@berrly.com
685 175 966
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gestor de socis
per a associacions

20€
+IVA al mes

SISTEMA

GESTIÓ DE SOCIS

AGENDA
D'ESDEVENIMENTS

Connexió xifrada i segura amb el servidor (https)

.

Consulta des d'smartphones i tablets

.

Multi-usuari

.

Cercador

.

Fotografies dels socis

.

Organització per etiquetes (tags)

.

Característiques dels socis personalitzada

.

Informes gràfics dels socis i de les altes

.

Creació i modificació en llista i calendari

.

Impresió de llistes d'assistència

.

Agenda i confirmació d'assistència per email

.

Històric i gràfics dels participants

.

Segmentació de la participació per etiquetes

COMUNICACIÓ
AMB ELS SOCIS

Editor d'emails personalitzats i adjunts

.
.
10.000 a

Enviament massiu de correu
Informes de recepció i seguiment de problemes

.

Notificacions a través de Facebook

.

Detector d'adreces de correu no vàlides

.

Segmentació dels enviaments per etiquetes

MÒDULS OPCIONAL

(tags)

(tags)

Cobraments. Gestor de pagaments i quotes de socis

.

10€
+IVA al mes

Automatismes. Avisos automàtics per control
d'assistència i felicitacions d'aniversaris.
a)
b)

Són 10.000 cada mes. A l’inici del mes el comptador torna a 0.
Els preus no inclouen IVA.

www.berrly.com
ericsala@berrly.com
685 175 966

5€
+IVA al mes

