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NOVO SISTEMA DE GESTÃO 
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  O que é o novo Sistema de Gestão? 
É um software de administração e comunicação que permitirá que clubes e 
distritos possam efetivamente: 

  Administrar seus associados 

  Melhorar a comunicação entre os associados 

  Organizar melhor os clubes e distritos 

É um serviço on-line composto por poderosas ferramentas projetadas para: 

  Manter os dados dos clubes e do distrito 

  Impulsionar as comunicações 

  Organizar eventos e voluntários 

  Ajudar  clube a operar de forma mais eficiente e fácil 

1-877-4MY-CLUB 
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• Excelentes recursos de comunicação 

• Não é necessário conhecer qualquer linguagem técnica 

• Fluxo de comunicação melhorado com um único centro de informações 
para todos os clubes 

• Transferência automática de informações entre clubes, distrito e RI 

• Melhor gerenciamento de eventos e voluntários 

• Rastreamento aprimorado de dados com relatórios e lembretes internos 

• Gerenciamento eficiente e fácil de comissões e grupos 

• Maior segurança de dados 

Principais Benefícios do Sistema 

1-877-4MY-CLUB 
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Website Designer 
Plataforma de lançamento 

A manutenção do site é feita através 
de um login seguro 

O ClubRunner possui vários níveis de acesso com base 
em funções e cargos, para que você possa integrar mais 
associados, mantendo níveis de segurança para cada 
área. 

1-877-4MY-CLUB 
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Website Designer 
Home Page 

…tudo sem ter 
que saber 
HTML! 

1-877-4MY-CLUB 

Exibir informações ao vivo 
do seu banco de dados : 
Mensagens da 
Governadora 
Calendário de eventos e 
palestrante 
Gráficos de organização 
distrital (Fotos) 
Diretório de clubes 
Links úteis para outros 
sites relevantes 
Baixar arquivos 
Álbuns de fotos com 
slideshows 
Anuncios e notícias 
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Website Designer 
Temas 

1-877-4MY-CLUB 

Projete e personalize o visual do seu site para se adequar ao 
seu estilo distrital. Apresentação, layout e estilo é facilmente 
configurado, escolhendo entre vários layouts e temas para que 
você possa se concentrar no conteúdo! Clubes e Distritos 
podem alcançar vários looks. 

Selecione uma variedade de opções de cores e 
estilo. Familiarizado com CSS? Faça o upload de 
sua própria folha de estilo para aprimorar o seu 
site. 

Que os visitantes geralmente 
deixam um site dentro de 20 
segundos se você não 
conseguir capturar sua 
atenção? 
 
Aumente a sua imagem 
pública com um site dinâmico 
e atraente que reterá os 
visitantes. 
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Base total de dados do distrito 
• Mantém um banco de dados seguro e on-line acessível pelos dirigentes do 

distrito, dirigentes de clubes e associados 

• Lista de dirigentes, comissões e o organograma do distrito para o ano atual e 
futuro 

• As mudanças feitas ao nível de um clube são automaticamente refletidas no 
nível distrital 

• Relatório de frequência no clube e geração de gráfico de estatísticas do 
clube 

• Perfis de associados 

• Relatório de dados muda automaticamente para o Rotary International 
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Administração do Website 
Resultados imediatos 

Os conteúdos aparecem 
imediatamente na página inicial e no 
eBulletin (boletim eletrônico). 

Os links podem ser incorporados nos 
conteúdos para levar os visitantes a 
outros sites ou páginas do seu site. 

Adiciona botões de 
compartilhamento de redes sociais 
integrados para compartilhar seu 
conteúdo em vários canais. 

1-877-4MY-CLUB 
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 Gerenciamento de fotos 
Mostra seus eventos e os mais recentes acontecimentos em seu 
distrito para o clube, distrito, comunidade e mundo. 

Qualquer rotariano com acesso autorizado pode postar fotos no 
seu site sem as habilidades técnicas e de design necessárias. 

1-877-4MY-CLUB 

Lida com todos os aspectos técnicos 
da compressão e 
redimensionamento de imagens e 
publica seus álbuns em uma galeria 
online profissional, completa com 
legendas e uma opção de 
apresentação de slides. 
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A página do diretório do clube 
exibe todos os clubes, seus dias 
e horário de reunião, 
juntamente com os nomes dos 
presidentes e links para sites do 
clube, bem como o dia da 
reunião, nome do presidente, 
localização, endereço e um 
mapa gerado automaticamente. 

Desça ainda mais e veja a 
informação, o boletim, os 
eventos e a lista de palestrantes  
do clube e muito mais. 

 

Diretório do clube 

1-877-4MY-CLUB 
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Exibe todos os 
coordenadores de 
comissões distritais, 
Governadores 
Assistentes e seus clubes 
diretores de comitês e 
presidentes de sub-
comitês. 

Cria seus próprios 
diretórios com o 
construtor do 
eDirectory! 

Organograma do Distrito  

1-877-4MY-CLUB 
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 Atualizar sua lista de associados 

 Especificar os dirigentes atuais e do próximo ano rotário 

 Criar listas de comissões com as respectivas funçõs e secretários 

 Atualizar suas informações de clube, como tempo de reunião, 
data, local, endereço do site 

 Relatório de frequência mensal 

 Registrar associados para eventos distritais 

 Ver o diretório do distrito on-line 

 Manter sua própria página de clube 

O que os dirigentes dos clubes podem fazer? 

1-877-4MY-CLUB 
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 Tudo o que um dirigente de clube pode fazer, mais : 

 Gerar relatórios mensais de freqência ao distrito 

 Lembrar os clubes que não enviaram a freqência 

 Registrar qualquer associado para eventos distritais,  
além de verificar participantes inscritos e e-mails 

 Enviar emails para todos os presidentes, todos os 
secretários, todos os dirigentes, etc. 

 Enviar um boletim a todos os associados e muito 
mais. 

1-877-4MY-CLUB 

O que os dirigentes do distrito podem fazer? 
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Relatórios personalizados e diretórios 
• Os relatórios disponíveis no ClubRunner podem ser 

exportados em formato PDF ou Excel. 

• Completo com gráficos, o ClubRunner permite que 
você crie vários relatórios para ajudá-lo a 
acompanhar as informações mais importantes. 

• Escolha entre os vários relatórios internos ou crie o 
nosso próprio, escolhendo os campos de formato, 
layout e dados. 
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Todos os associados podem 
baixar uma versão do Word ou 
PDF do Diretório do distrito, 
que é gerada a partir de todos 
os dados no site 

Escolha entre uma variedade 
de diretórios distritais, 
incluindo: 

 Diretório do distrito de 
preenchimento de 

  Equipes e clubes distritais 

  Executivos do clube do 
próximo ano e mais. 

Diretórios e relatórios do distrito 

1-877-4MY-CLUB 
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• Simplifica a comunicação em um grupo 

• Quando os dirigentes mudam, o sistema redirecionará automaticamente a omunicação 
para a nova pessoa 

• A circulação de dois níveis permite integrar o fluxo de informações entre clubes, distritos 
e zonas 

• O ClubRunner mantém uma lista centralizada e atualizada de todos os grupos e 
endereços de e-mail, portanto, se um endereço de e-mail for alterado, ele é refletido em 
todos os lugares, em todas as listas de distribuição. 

• O Centro de Mensagens é ótimo para gerir reuniões de comitês, enviar convites ou 
agendas para reuniões e divulgar as últimas notícias 

Centro de mensagens de e-mail 

1-877-4MY-CLUB 
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Planejador de eventos 
 Organizar e promover seus eventos distritais nunca foi tão fácil. Uma 

listagem de eventos futuros aparece automaticamente em seu eBulletin e 
em seu site, que liga de volta a uma página de eventos detalhada. 

1-877-4MY-CLUB 

• Os ássociados do clube e os não associados 
podem se registrar ou recusar um evento com um 
simples clique, sem senha necessária. Os 
associados podem registrar seus convidados, 
incluir comentários e ver uma lembrança de seus 
eventos em seu eBulletin.  

• Os coordenadores de eventos podem imprimir listas 
de participantes atualizadas, enviar e-mails e 
lembretes e até mesmo imprimir crachás! Podem ser 
criadas folhas de inscrição on-line para permitir que 
associados ou não se ofereçam voluntariamente para 
tarefas! 
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• O ClubRunner é o primeiro fornecedor a integrar completamente o banco de 
dados com o RI e é líder em termos de número de campos integrados. 
O recurso de integração RI sincroniza: 
– Informação do rotriano 

– Baixa do rotariano 

– Dirigentes de clube e cargos executivos 

– Informação do clube 

Com o recurso de integração do RI, são evitadas inúmeras horas de entrada de dados 
duplicados, as margens de erro são reduzidas, elimina-se a necessidade de processar 
e enviar relatórios semestrais manualmente e atualiza instantaneamente 
informações de rotarianos para fins do RI. Os clubes podem ativar esse recurso em 
seus próprios sites de clubes ou pelo site do distrito. Os dirigentes do distrito podem 
desenvolver relatórios para ver o progresso de cada clube. 

Integração de banco de dados com RI 

http://web.clubrunner.ca/ri-integration  
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 Pagamento Online 
• Permite pagamentos on-line integrando pagamentos 

com cartão de crédito de forma segura em seu site 

• Escolha quando e onde permitir pagamentos 

• Use o Terminal Virtual 

• Todos os valores são depositados em sua conta 
bancária imediatamente 

• Gera relatórios ligando transações de pagamento a 
associados e eventos 

• Veja exatamente quem pagou e quanto 
imediatamente 

• Coleta doações com a opção de configuração 

 
 

• `````````````````````` 

1-877-4MY-CLUB 
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• Presença online profissional 

• Ferramentas de relatórios eficientes 

• Destaque de eventos 

• O uso do e-mail reduz os custos de administração, postagem e 
telefone 

• Centralização das informações  

• Permite que os clubes atualizem suas informações reduzindo 
diretamente a manutenção necessária para o site 

• Guia Distrital on-line elimina necessidade de guia impresso 

Principais Benefícios do ClubRunner 

1-877-4MY-CLUB 
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 E quanto à segurança? 
Você pode ter certeza de que seus dados são seguros e privados, pois o 
ClubRunner está equipado com: 

  Nomes de login e senhas únicos para cada rotariano 

  Direitos de acesso multi-nível para rotarianos 

  Proteção com firewall e anti-vírus 

  Recursos de proteção para informações privadas que não são destinadas ao 
público 

  Backups do seu site e informações de rotarianos feito automaticamente a cada 
quatro horas 

  Recursos que ajudam a manter a privacidade dos endereços de e-mail 

  Ferramentas de mensagens públicas que permitem contatos anônimos 

1-877-4MY-CLUB 
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Prêmios 
O ClubRunner foi premiado com o Prêmio de Impacto da Microsoft pela 
Liderança Comunitária após sua liberação em abril de 2003. 

Este prêmio é apresentado pela Microsoft para um aplicativo de software 
em todo o país, que faz um impacto duradouro na comunidade e é benéfico 
para seus destinatários. 

1-877-4MY-CLUB 


