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	Business cíle

	Chci zvýšit tržby o 40 % rok od zavedení nového systému 
	Chci do dvou let otevřít novou pobočku v jiném městě

Chci rok po zavedení nového systému získat o 30 % více klientů
	Doba strávená při rezervaci nesmí průměrně přesáhnout 90 sekund
Chci, aby všechny stále opakující se činnosti jako rozesílání určitých mailů nebo vyskakování upozornění se dělo automaticky.
Chci, aby byl web natolik intuitivní, aby nebylo třeba číst žádné manuály větší, než je brožurka na jednu A4 v podobě jednoho mailu.
	Zdůvodnění smysluplnosti projektu

V dnešní době se velmi rozmáhá mezi lidmi snaha žít zdravě. Vzniká spousta různých myšlenkových směrů, které radí, jak správně jíst nebo vykonávat nejrůznější aktivity za účelem vypadnutí ze stereotypů. Je všeobecně známo, že dnešní svět vede k nezdravému životnímu stylu. Proto se daří blogerům o zdravém životním stylu, lidem vytvářející zdravé kuchařky, nejrůznějším cvičebním programům a také fitness centrum. Lidi se bojí o své zdraví, chtějí se cítit dobře nebo dokonce udělat na někoho dojem. To vše je možné pomocí cvičení dosáhnout. 
Toto centrum podporuje cvičení s vlastní vahou v podobě jógy, kruhových tréninků atd. Tento styl cvičení je obecně považován za nejzdravější, nejpřirozenější a zároveň ho mohou dělat všichni. Je jedno zda jste začátečník či pokročilí cvičící. Každý si najde své v podobě různých obtížností cviků.
Na základě čím dál vyšší obliby cvičení a stále nedostatečného lidského povědomí, jak správně cvičit, předpokládáme vzrůstající zájem o toto fitness centrum v případě větší propagace. Dále správce prostory vlastní, tedy není zde riziko zvýšení pronájmu, či jiných problémů spojených s pronájmem.
Další výhodou tohoto projektu je, že správce a zároveň zadávající má již jeden rozjetý projekt, a tedy je zkušený podnikatel. Vydělává 250 000 měsíčně. S tímto krokem modernizace počítal a má našetřené peníze na zaplacení webu. Také je třeba zmínit, že sám o sobě je velký hobby sportovec. Díky tomu se v oboru dobře vyzná a můžeme očekávat méně nových připomínek k tvorbě v průběhu vývoje.
	Náklady

Náklady
Web
Plat pro správce webu
Webhosting a domén
Úpravy a upgrady webu (obsah ke zobrazení, upozornění, …), min 1 h/den
Platební brány (poplatky za transakce)
Testování funkcí
Modifikovat design podle potřeby
250000
25000/měsíc
1500/rok
72000/rok
1%+3Kč/transakce



	Přínosy

Přínosy
Finanční
Reklamy (pro sponzoři)
Zredukovat potřeby lidských sil
Snížený náklady za tisky (plakáty, noviny, papírové lístky, …)
Konkurence s dalšími centry => možnost zvýšení tržeb
Možnost zorganizovat různé akci, soutěže

Až 25000/osoba/m
10000/rok




Nefinanční
Redukuje čas věnování pro fungování centra
Šetření čas jak uživatele, tak centra
Jasnější přehled všech cvičebních programů pro zájemci
Zjednoduší administraci
Zjednoduší práce pro lektory
Přehled o obsazenost posilovny
Zrychlí proces rezervaci
Přehled o počtu zákazníků
Jasné historie plateb, absolvovaných lekcí pro zákazníky
Možnost rozšíření oblast podnikání




	Business požadavky
	Role

	Správce

Lektor
Lektor, co hledá prostory
Cvičící 
Návštěvník
Banka pro platební bránu
	Požadavky

BR_01 – Jako správce potřebuju, moc rychle oslovit lektory, protože mi to ušetří starosti. 
BR_02 – Jako správce potřebuju, mít přehled o zaplněnosti místností v týdnu, protože budu moci oslovovat další lektory.
BR_03 – Jako správce potřebuju, mít přehledně zpracované dotazy lektorů, protože díky tomu žádný nepřehlédnu. 
BR_04 – Jako správce potřebuju, mít přehled o tom, zda lektoři zaplatili, protože díky tomu je menší pravděpodobnost ztrácení se peněz.
BR_05 – Jako správce potřebuju, přehledný web, protože potřebuju zvýšit návštěvnost
BR_06 – Jako správce potřebuju, sledovat aktivitu lektorů, abych je mohl když tak vyměnit.
BR_07 – Jako správce potřebuju, mít přehledně zapracované dotazy členů, protože díky tomu žádný nepřehlédnu.  
BR_08 – Jako správce potřebuju, kontrolovat příspěvky lektorů, protože nechci, aby pošpinili jméno centra.
BR_09 – Jako správce potřebuju, mít pod kontrolou členské výhody, protože chci mít přehled o všem co se v centru děje. 
BR_10 – Jako správce potřebuju, mít přehled o návštěvnosti lekcí, protože v případě neshodností s lektory chci mít všechny informace dostupné. 
BR_11 – Jako správce potřebuju, mít možnost oslovit členy, protože díky tomu budu moc odpovídat na jejich dotazy.
BR_12 – Jako lektor potřebuju, mít přehled o zaplněnosti lekce, protože se potřebuju dle toho na lekci připravit.
BR_13 – Jako lektor potřebuju, mít možnost rychlého dotazu na správce, protože díky tomu budu moc zrychlit své jednání.
BR_14 – Jako lektor potřebuju, mít přehledně zpracované dotazy členů týmu adresované mě, abych mohl rychle odpovědět či daný problém řešit a přispět tím k jejich spokojenosti.
BR_15 – Jako lektor potřebuju, mít možnost se prezentovat na webu, abych přilákal více lidí na své lekce.
BR_16 – Jako lektor potřebuju, mít možnost odebrat cvičence z lekce, protože bude chtít telefonicky odhlásit, či z jakéhokoliv jiného důvodu, protože mi to zjednoduší práci.
BR_17 – Jako lektor potřebuju, mít možnost přidat cvičence na danou lekci, když bych chtěl například přidat svého blízkého, protože mi to zjednoduší práci.
BR_18 – Jako lektor potřebuju, mít možnost i upravovat cvičence na dané akci, protože mi to zjednoduší práci.
BR_19 – Jako lektor potřebuju, mít možnost se prezentovat i videi, protože v dnešní době je to velmi poutavý a účinný způsob lákaní.
BR_20 – Jako lektor potřebuju, mít možnost přidávat další cvičební bloky do rozvrhu, protože je možné, že se budu chtít rozrůst.
BR_21 – Jako lektor potřebuju, mít možnost odebírat cvičební bloky z rozvrhu, protože je možné, že někdy nebudu moc.
BR_22 – Jako lektor potřebuju, mít možnost vytvářet vlastní akce, či slevy na své cvičení, protože chci dělat své cvičení i cenově zajímavá.
BR_23 – Jako lektor potřebuju, mít možnost stanovovat cenu svých cvičení, protože jsem autorem svého programu a vím kolik stojí.
BR_24 – Jako člen potřebuju, mít možnost komunikovat s lektory, protože to může zvýšit moji účast na cvičení.
BR_25 – Jako člen potřebuju, mít možnost komunikovat se správcem, protože to může zvýšit zájem o centrum.
BR_26 – Jako člen potřebuju, přehledně zpracované odpovědi jak lektorů, tak správců, protože díky tomu se dozvím odpovědi na své otázky a žádná se neztratí.
BR_27 – Jako člen potřebuju, mít přehled kdy mám jaké cvičení, protože bych nerad nějaké zmeškal.
BR_28 – Jako člen potřebuju, možnost rychlé platby, protože mi to ušetří spousta času.
BR_29 – Jako člen potřebuju, mít přehled jaké cvičení jsem již navštívil, protože je možné, že setím budu chtít někde prezentovat.
BR_30 – Jako člen potřebuju, znát své výhody, protože jinak nebudu mít důvod být členem.
BR_31 – Jako člen potřebuju, mít možnost být obeznámen s novinkami a výjimečnými akcemi, protože mám o cvičení zájem.
BR_32 – Jako člen potřebuju, mít možnost se z cvičení odhlásit, když například mi do toho něco vleze, protože nerad bych platil za něco, kde nebudu.
BR_33 – Jako člen potřebuju, mít možnost ukončit členství, když mě to přestane bavit, protože nerad bych byl členem někde, kde nechci být.
BR_34 – Jako návštěvník potřebuju, mít možnost si prohlédnout nabídku centra, protože jen tak se mohu rozhodnout, zda opravdu chci nějaké cvičení navštívit.
BR_35 – Jako návštěvník potřebuju, mít možnost oslovit lektora či správce, protože mohu mít dotaz, který bude souviset s rozhodnutím, zda se dostavím na cvičení.
BR_36 – Jako návštěvník potřebuju, mít možnost odběru novinek, protože je možné že mě nějaká osloví, když ne nic z toho, co už je.
BR_37 – Jako návštěvník potřebuju, mít možnost se zaregistrovat, protože bych chtěl čerpat členské výhody.
BR_38 – Jako návštěvník potřebuju, mít možnost se přihlásit na akci/cvičení, protože mě daná aktivita zaujala.
BR_39 – Jako návštěvník potřebuju, nějakou zpětnou vazbu, že jsem na danou akci přihlášen, protože si chci být jistý, že se mnou je počítáno.
BR_40 – Jako návštěvník potřebuju, mít představu o tom co si vzít s sebou, či nějaké konkrétní informace pro cvičence, protože nechci přijít nepřipraven.
BR_41 – Jako návštěvník potřebuju, mít první lekci zadarmo, protože nevím, jak mi cvičení sedne. 
BR_42 – Jako návštěvník potřebuju, znát předem ceny jednotlivých cvičení, protože se díky tomu lépe rozhodnu, zda mi to za to stojí.
BR_43 – Jako návštěvník potřebuju vědět, kde se centrum nachází, protože i díky tomu se mohu rozhodnout, zda je to pro mě lákavé.
BR_44 – Jako lektor hledající prostory potřebuju, mít možnost se pojit se správcem, protože potřebuju vědět bližší informace o podmínkách spolupráce.
BR_45 – Jako lektor hledající prostory potřebuju vědět, kolik prostorů má dané centrum a jak vypadají, protože je to důležitý faktor rozhodování.
BR_46 – Jako lektor hledající prostory potřebuju znát, polohu centra, protože hraje i roli dostupnost pro mě.
BR_47 – Jako lektor hledající prostory potřebuju, vidět na kolik je již centrum časově vytížené, protože díky tomu poznám, zda má vůbec smysl se ptát.
BR_48 – Jako lektor hledající prostory potřebuju vědět, zda daný prostor obsahuje mnou potřebné pomůcky/možnosti pro vykonávání mého cvičení.
BR_49 – Jako banka pro platební bránu potřebuje, znát IČO firmy a další kontaktní informace, protože jinak nebude s centrem jednat.
BR_50 – Jako banka pro platební bránu potřebuje, znát měsíční obrat centra, protože podle toho se stanoví cena převodu.
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