
GolferIS Range 

čtecí zařízení a chytrá administrace pro Váš vydavač míčů na Driving Range

V rámci našeho řešení GolferIS Range nabízíme

1) Čtecí zařízení na Vašem vydavači míčů na driving range

2) Administrační aplikace pro obsluhování výdeje míčů a následný reporting

3) Možnost online nákupu míčů na driving range a předplacených produktů v rámci GolferIS 
Market

1) Čtecí zařízení na Vašem vydavači míčů na driving range

➢ počítání, kolik bylo vhozeno mincí/žetonů
➢ výdej míčů na základě načtení čipu nebo magnetické karty (ČGF a jiné,…)
➢ výdej míčů na základě načtení Elektronické členské karty ČGF (EČK)
➢ výdej míčů na základě načtení QR kódu
➢ měření zbývajícího množství míčů ve vydavači – automatické odeslání SMS obsluze pro 

sesbírání drivingu
➢ 4 řádkový modrý display
➢ definování časových období pro výběr míčů pro potřeby trenérů (např. na dětské tréninky)
➢ připojení výdejníku přes Vaši síť wi-fi nebo přes SIM modul (mobilní data – náklady 

datového balíčku hradí klub / hřiště) 
➢ možnost offline provozu při výpadcích internetu
➢ snadná samoinstalace zařízení na Váš vydavač podle dodaného návodu

2) Aplikace - Administrační modul pro obsluhování výdeje míčů a následný reporting

➢ samostatná administrace pro výdejník pro recepci a management hřiště, dostupná 
odkudkoliv (PC, notebook, mobil, tablet)

➢ sledování vyčerpanosti předplacených produktů hráčů a automatické notifikace a nákupní 
impulsy

➢ reporty, přehledy a exporty
➢ možnost nabíjení na recepci na (karty, čipy) nebo tisk čárových kódů na účtenku (např. Pro 

potřeby účastníků turnaje)

Možnost online nákupu míčů na driving range a předplacených produktů v rámci GolferIS 
Market (pouze pro uživatele GolferIS Market)

➢ Možnost nabídky předplacených produktů na driving range (pernamentka na počet košíků, 
kredit na míče,...) ve Vašem e-shopu, který běží na platformě GolferIS Market.

➢ Je tak možno zajistit mimo jiné i on-line prodej míčů přímo na vydavači formou QR kódu 
odkazujícího na konkrétní produkt na e-shopu (košík míčů). Ten si klient může zakoupit, 
přes platební bránu zaplatit a ihned si svůj košík vybrat.

➢ Tato funkce bude v provozu od druhé poloviny dubna 2021



Ceník kompletního řešení
 
Jednorázový poplatek za hardware se SIM modulem 20 000Kč
Varianta splátek na 3 roky     8 000Kč / rok
SIM kartu s datovým balíčkem si zajišťuje a hradí (klub, hřiště)

Jednorázový poplatek za hardware jen s připojením přes Vaši wi-fi 19 000Kč
Varianta splátek na 3 roky     7 500Kč / rok

Roční poplatek za provoz administračního modulu*               500Kč

* Roční poplatek je účtován za zálohu zařízení, upgrade na nové verze operačního systému zařízení 
a upgrade administračního systému.

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21%
-----
Ceník identifikátorů pro výdej

Identifikátory přes výdej nemusíte nakupovat od nás, ale je potřeba před nákupem konzultovat 
jejich technické parametry. Je ale naším cílen nabídnout Vám identifikátory (karty, čipy) za 
výhodné ceny a v případě zájmu i včetně brandingu.

Například čipy jsme schopni nabídnout již od ceny 4,90Kč / ks

Instalace
➢ probíhá formou samoinstalace podle dodaného videomanuálu
➢ je jednoduchá a zvládne ji každý šikovný greenkeeper / mechanik
➢ díky samoinstalaci šetříte peníze za instalaci, dopravu,…
➢ případné opravy a úpravy realizujeme na dálku přes vzdálený přístup k zařízení

Náš tip: Začněte na driving range skutečně vydělávat

Driving range je na golfových hřištích mnohdy opomíjený a prodeji produktů (míče, předplacené
balony,  permanentky,  neomezené míče)  se  mnohdy nikdo aktivně  nevěnuje.  Ve většině  případů
existuje jen jeden produkt – košík míčů za jednu cenu.

Pokud by hřiště takto přistupovala k prodeji fee, členství, buggy,… nedopadlo by to s nimi dobře. 

Díky našemu řešení se otevírá řada možností, jak tržby vašeho driving range zásadně pozvednout.
Napřed je ale potřeba podívat se na driving, jako na možný zajímavý business. Také je potřeba
podívat se na Váš driving range očima návštěvníka – je to skutečně místo, kde chce hráč strávit čas?
Jsou vytvořeny podmínky, aby měl potřebný komfort a trénink ho bavil? Prostředí by ho mělo
stimuloval k tomu, aby si došel pro další košík míčů. Například proto, že ještě nedokončil challenge
trefování terčů. Troufám si říci, že zručný marketér a prodejce, dokáže s našimi on-line nástroji
tržbu driving  range meziročně  zdvojnásobit,  aniž  by  mu vzrostly  náklady!  Pořádejte  pro  hráče
výzvy,  žebříčky odpálených míčů,  „Bryson de  Chambeau  challenge“  v  délce  odpalu,  cokoliv.  

Každý odpálený míč je pomyslná koruna do Vaší kasy.



Udělejte z tréninku hráčům zábavu a oni Vám rádi zaplatí.

Ilustrační ukázky identifikátorů:

Čipy Elektronická karta ČGF

Karty čipové, magnetické Jednotlivé tištěné čárové kódy

Technické dotazy: Tomáš Vrbický | vrbicky@golferis.cz | +420 777 115 631
Obchodní podmínky: Martina Tvarůžková | tvaruzkova@golferis.cz | +420 724 419 096
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