O maior clube de lazer da América Latina aposta na
ferramenta GeneXus para o desenvolvimento dos
seus sistemas
Desde os sistemas para serviços e agora o
ERP são desenvolvidos em GeneXus
Com mais de 38 mil associados, o Esporte Clube Pinheiros,
localizado em uma das melhores regiões de São Paulo, conta com
sua própria equipe de TI e possui vários sistemas rodando para
atender da melhor forma os seus associados e auxiliar a gestão do
Clube com informações para a tomada de decisão.
O Sistema de Gestão de Associados, que é o responsável por
suportar o “core business”, está sendo retirado de uma plataforma
antiga (Dataflex) e convertido para GeneXus. Nestes cinco anos
de utilização do GeneXus, outros sistemas complementares foram
desenvolvidos e estão em operação, fornecendo informações
importantes para a gestão de vários serviços oferecidos pelo Clube.
Com a conclusão desse projeto de conversão, o Clube modernizará
e facilitará o relacionamento com o associados, proporcionando
vários serviços pela internet e integração com o ERP, também
desenvolvido em GeneXus pela Delsfot, que o Clube adotou no
início de 2010.
“Hoje estamos utilizando a ferramenta GeneXus por completa
no Clube. Esse processo começou há um bom tempo e evoluiu
constantemente até atingir o estágio atual. O GeneXus oferece
flexibilidade para criarmos para todas as linguagens, é uma
ferramenta fácil para usar e de fácil aprendizado para os novos
profissionais de TI do Clube”, explica Fuchs.
Com o slogan de ser tradicional e moderno, o Esporte Clube
Pinheiros investe fortemente em tecnologia e possui uma equipe
interna de TI responsável pela infraestrutura, desenvolvimento e
suporte dos sistemas do Clube. “Pretendemos desenvolver novos
sistemas em breve, com a ferramenta GeneXus, é claro”, finaliza
Cláudia Fuchs.
Sobre o Esporte Clube Pinheiros
Comemorando 111 anos de existência, o Esporte Clube Pinheiros
é o maior clube poliesportivo da América Latina. Instituição sem
fins lucrativos, o Pinheiros tem como finalidade principal oferecer
serviços de lazer, cultura e esporte para os seus 38 mil associados
(base jan/2011), uma população equivalente à de muitas cidades.
Com uma movimentação de aproximadamente 6 mil pessoas por
dia, das 6 horas até a meia-noite, o Pinheiros oferece uma grande
diversidade de serviços e uma das mais completas infraestruturas
de esporte e lazer.
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