
    

“Rezervační a odbavovací systém ŠTAFLE s vlastním rezervačním
portálem a mobilní aplikací Týčko.cz“

Popis systému 

Moderní, otevřený rezervační - odbavovací software, rezervační portál a mobilní aplikace pro hráče. Systém 
je otevřený pro integraci služeb, které využíváte (vybrané účetní systémy, hotelové systémy, restaurační 
systémy, věrnostní karty, virtuální identifikátory,…). 

Základem systému je JÁDRO, které zahrnuje

➢ univerzální rezervační a odbavovací systém s pokladnou a skladovým hospodářstvím
➢ štafle (samoupravitelné dle aktuálně možného množství hráčů a časů), které bude možné použít i pro

evidenci např. tréninků, hotelových pokojů, bugin, vířivek,…
➢ systém generování a evidence elektronických voucherů
➢ automatickou identifikaci hráčů na základě propojení s databází ČGF a SKGA a práce s ceníky
➢ turnajová agenda
➢ základní přehledy odbavení včetně možnosti exportu
➢ možnost zobrazení, rezervace a zakoupení volných časů na vlastním rezervačním webovém portálu 

daného hřiště
➢ možnost zobrazení, rezervace a zakoupení volných časů na moderním rezervačním a prodejním 

portálu a v mobilní aplikaci Týčko.cz
➢ základní uživatelskou podporu

Budoucí doplňkové funkce a moduly

Nad rámec JÁDRA si každý bude moci vybrat funkce, se kterými chce pracovat a tím si namodeluje své 
řešení podle vlastních potřeb a sestaví si také finální cenu dle svých potřeb a možností.

Cena těchto dodatečných modulů je v tuto chvíli orientační v rozpětí 3 – 6 000Kč / rok. 
Pro rok 2023 budou všechny dostupné dodatečné moduly v ceně poplatku licence za JÁDRO.

 Systém kreditu na hru a jiné služby
 Klubové karty, nastavení podmínek čerpání členské hry (množství různých produktů, slev a bonusů)
 CRM hráči / firemní klientela / promotéři
 Komunikace - mailing
 Úkoly (řešení pro managerské řízení týmu golfového hřiště / klubu)
 Samoodbavení
 Datové analýzy a manažerské výstupy
 Vlastní mobilní aplikace hřiště
 Modul Maršál pro zvýšení průchodnosti hřiště
 Možnost napojení na externí systémy v rámci našeho otevřeného řešení (Pohoda, HotelTime, Vento,)
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Ceník rezervačního a odbavovacího systému ŠTAFLE s vlastním
rezervačním portálem a mobilní aplikací Týčko.cz

Cena roční licence za JÁDRO pro rok 2023

 driving range, indoory a méně než 9 jamek                 9 000Kč / 390EUR
 hřiště 9             19 000Kč / 790EUR
 hřiště 18 jamek           29 000Kč / 1 190EUR
 hřiště více než 18 jamek           39 000Kč / 1 590EUR

Jiné poplatky

 jednorázový implementační poplatek                                 5 000Kč / 200EUR
 roční poplatek za propagaci veřejného portálu Týčko.cz, hřiště 9 jamek                 1 000Kč / 40EUR
 roční poplatek za propagaci veřejného portálu Týčko.cz, hřiště 18 a více jamek     2 000Kč / 80EUR

✔ Moduly GolferIS, GolferIS Market a GolferIS Range budou i nadále nabízeny za ceny dle vlastního 
ceníku.

✔ Cena dodatečných modulů nad rámec JÁDRA, je v tuto chvíli orientační v rozpětí 3 – 6 000Kč / rok.
✔ Pro rok 2023 budou všechny dostupné dodatečné moduly v ceně poplatku licence za JÁDRO.
✔ Roční poplatek za propagaci veřejného portálu Týčko.cz se týká pouze hřišť, která budou zastoupena

na veřejném portálu a bude stoprocentně využit na on-line propagaci tohoto společného veřejného 
rezervačního portálu.

Ceny v EUR jsou konečné. 
Ceny v Kč jsou uvedeny bez DPH 21%
Případné meziroční zdražení nepřesáhne 10%.
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