
A SOLUÇÃO PARA 
GERENCIAR 

ASSOCIADOS DE 
FORMA PRÁTICA 

E EFICIENTE



O AssociateOne permite realizar a gestão completa de seus 
associados de forma prática e eficiente,diminuindo custos, 
ampliando e melhorando os processos internos.



Público alvo



Configurador 
de produto

Orçamento 
de venda

Composição
do preço de venda

Lista de
Materiais

Processo 
produtivo

Apontamento 
de fábrica PCP / Planejamento

Reprogramação 
de fábrica

Turnos de 
trabalho

Pilares



Cadastro de categoria 
de associados e gestão

Crie quantas categorias para tipos de associados que 
precisar e gerencie todo o processo de cadastro e rel-
acionamento com os seus associados e dependentes, 
entre outros registros fundamentais para a realização 
de serviços administrativos e financeiros. Os campos 
são mutáveis e atendem diferentes exigências de 
cada associação.





Emissão de
 carteirinha

Identifique seus associados e os vínculos que eles pos-
suem com a sua organização, facilitando o acesso do 
seu cliente a serviços prestados pela empresa. O módulo 
já permite imprimir a carteirinha dentro da plataforma do 
SAP. 





Posição financeira
Feito para dar prati cidade ao setor financeiro, o módulo permite consultar 
todos os títulos fechados e em aberto, bem como a condição de quitação 
desses valores.



Antecipação e geração de 
mensalidades / anuidades

Envie automati camente cobranças de seus associados de forma ágil.



Antecipação e geração de 
mensalidades / anuidades



Antecipação e geração de 
mensalidades / anuidades



Gestão de clubes
Controle de forma práti ca a entrada de associados, bem como despesas 
pessoais e utilização de outros recursos que o clube fornece a seus 
clientes.



Colônia de férias
Seu associado irá tirar férias? Gerencie suas acomodações com guia de 
hospedagem, reserva e excursões para maior comodidade do associado e 
maior praticidade para você e sua empresa.



Controle de cursos
Módulo específico para controle de turmas em cursos dados pela organi-
zação. Defi na os professores, datas, salas de aula e matérias ofertadas em 
determinado curso, bem como o cadastro de cada associado
. 
Módulo também conta com controle de faltas para o professor e com 
emissão de certificado.



Portal de relacionamento
Facilite o processo de gerar tí tulos para seu associado com um ambiente 
exclusivo para ele, permita que o mesmo faça pré-cadastros e tenha o 
controle de informações. Permita também que o associado consulte
seu extrato e faça pagamentos pela plataforma.



A vantagem competi ti va relaciona-se 
com tomadas de decisões rápidas e
inteligentes, algo que só é possível com 
integração automáti ca de informações.

+ Agilidade

Os processos gerenciais da organização,
relacionamento com associados e controle 
de finanças são controlados de forma 
prática e eficiente..

+ Produtividade

+ Rentabilidade

Os relatórios auxiliam a uma 
boa visão de toda a 
organização, para uma melhor 
gestão associativ a,fornecem 
elementos para uma nova 
estrutura organizacional e 
trazem mais lucrati vidade à
sua associação.

Feito para dar prati cidade ao setor financeiro, o módulo permite consultar 
todos os títulos fechados e em aberto, bem como a condição de quitação 
desses valores.

Valores



Cadastro de convênio

O cadastro permite vincular uma lista 
específica de convênios com os planos de 
cada associado da organização, ajudando 
a potencializar o seu atendimento.

Comunicação com empresas conveniadas e
órgãos que regulamentam as diretrizes da
associação

Uma ferramenta completa para
SAP Business One, com ambiente
online para oferecer aos seus
associados prati cidade no atendimento 
e contato direto com a organização. 

Integrações
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