
ELEKTRAWEB
SPA PROGRAMI



Türkiye’nin İlk Web Tabanlı SPA Programı

Spa merkezleri, sağlık merkezleri, spor 

merkezleri, kulüpler ve dernekler gibi üyelikle 

çalışan tüm kurumlar için geliştirilmiş web 

tabanlı bir yazılımdır. ElektraWeb Spa

Türkiye’deki ilk web tabanlı spa programıdır.



SPA Rezervasyon Takvimi

SPA takviminde rezervasyon oluşturma işlemlerinin dışında birçok işlem 

yapılmaktadır.

1- SPA takvimi ekranında sol üst tab da bulunan ilk alan Misafir Ara alanıdır ve 

bu alandan rezervasyonu olan misafirler aranarak bulunabilir.

2-İkinci butondan ise tanımlanan departmanları ayrı şekilde yönetebilir ve 

kontrolünü sağlayabilirsiniz.

3-Üçüncü butondan SPA Takvimini hangi zaman aralığında kullanmak istediğinizi 

belirleyebilirsiniz.

4-Dördüncü butondan SPA Takvimini Görevli veya Mekan olarak iki ayrı şekilde 

yönetebilir ve kontrolünü sağlayabilirsiniz.



SPA Rezervasyon Takvimi

Kişi simgesinden yeni bir üye kartı açılır. Bu kartta misafirinizin 

tüm bilgileri girilir, hangi türde bir üyeliği olduğu belirlenir. 

Dilenirse misafire ait bir fotoğraf eklenebilir. Kart nosu tesis 

içinde kullanılan üyelik kartlarına ait numaralardır.



Elektraweb SPA Rezervasyon Oluşturma

Spa Rezervasyon ekranından rezervasyon oluşturmak 

için öncelikle tanımlanmış olan çalışanın bulunduğu 

sütun üzerinden ilgili saat başlangıcından mouse ile 

tutup aşağı sürükleme işlemi yapıldıktan sonra 

rezervasyon kartı açılır.



Elektraweb SPA Rezervasyon Oluşturma

Rezervasyon listesi ekranı SPA ‘da kayıt altına alınmış tüm 

rezervasyonların ve satışların listelendiği ekrandır. 

İstenilen tarih aralıkları seçilerek raporlama yapılabilir. Listelere 

tablar aracılığı ile ulaşabilirsiniz. Opsiyonlu, İptal, Başladı, 

Tamamlandı, Kapalı Zaman, Silindi, Ürün ve Hepsi şeklinde 

ayrılır. 



Elektraweb SPA Adisyon Listesi

SPA Adisyon Listesinde, SPA da yapılan tüm satışların listesi 

bulunur. Bu liste istenilen tarih aralığında kontrol edilebilir.



Elektraweb SPA Görevli Rezervasyon Bilgisi

Görevli rezervasyon listesinde SPA’ da görev yapan 

personelin iş takibini yapabilirsiniz. Hangi tarihte hangi 

hizmet için çalışacağı bilgisi takip edilir. İstenilen tarih 

aralığında raporlama yapabilir ve kontrolünü 

sağlayabilirsiniz.



Elektraweb SPA Paket Satışları

SPA’ da paket satışları yapılmaktadır. Bu bir kampanya olabilir 

ve birden fazla hizmetin ve ürünün bir arada satışı yapılabilir. 

Bu gibi durumlara paket tanımları yapılmaktadır. Satılan 

paketler aynı anda veya uzun vadede kullanılabilir. Bu tesisin 

insiyatifine bağlıdır.



Elektraweb SPA Giriş Listesi

Giriş listesi SPA’ya giriş yapan üye-misafirlerin varsa kart 

sisteminden geçişlerinde oluşan listedir. O gün SPA tesisine 

hangi misafirlerin giriş yaptığı listenir.



Elektraweb SPA Giriş Listesi

Hotel folyo ekranında otelde konaklayan misafirlerin folyoların daki

işlemlere ulaşılır. Listede görmek istenen kayda çift tıklanarak 

misafirin folyosuna ulaşılır. SPA’da oda hesabına kapanan 

harcamaların kontrolü yapılabilir.


