
Dixitalizamos o Deporte
+ fácil       + rápido       + seguro

app control de accesos



Cluber: o CRM das entidades deportivas

Club
Federación

Sistema 100% dixital 
para accesos, dende 
móbil e coa última 
tecnoloxía QR

Control de accesos

A entidade ten unha vía 
directa de contacto con 
notificación á súa masa 
social

Comunicacións

As inscripcións e os 
pagos fanse online, 
con tarxeta ou 
recibo domiciliado

Trámites online
Os socios renovan ou 
danse de alta dende o 
móbil nunha única 
xestión e para sempre

Xestión de socios

Evita fugas de ingresos 
cun robusto control 
económico e amplía a 
súa masa social

Máis ingresos

Mediante campañas, a 
entidade pode vender 
entradas, material, 
merchandising...

Venda online
A entidade asegura o 
cumprimento da 
RGPD, evita impagos e 
protéxese legalmente

Seguridade



Debido á actual pandemia 
provocada pola Covid-19, a 
Secretaría Xeral para o 
Deporte publicou o pasado 
15 de Xuño de 2020, de 
forma anticipada ó resto de 
Comunidades, o protocolo 
FISICOVID-DXTGALEGO, que 
sentou as bases para que as 
58 Federacións Deportivas 
galegas establecesen os seus 
propios protocolos, contando 
coa aprobación da SXD. 

Contexto actual: “deporte federado, deporte seguro”

● Identificar asistentes e 
acceso ós datos de contacto 
para un posible rastrexo

● Rexistro diario de control de 
entrada, tanto a eventos 
como a adestramentos

● Trámites telemáticos

● Pagos telemáticos e venda 
anticipada de entradas

● Número de participantes 
previsto, incluindo 
deportistas, técnicos e 
espectadores

● Formulario de localización

● Protocolo visible de acceso 
á instalación

● Control de asistencia a 
adestramentos

● Restriccións e límites ó aforo 
ás instalacións deportivas

● Establecemento de puntos 
de acceso

● Control de fluxo de persoas

● Control do dispositivo de 
comprobación de que só 
acceden ás instalacións as 
persoas acreditadas

Os protocolos aprobados definen as medidas a tomar polos clubes deportivos: máscara, desinfección, 
limpeza, coordinador/a do protocolo, formar/informar á masa social… e control de accesos ás instalacións 
deportivas para cumprir con límites de aforo fixados no DOGA. Neste sentido os clubes deben cumprir:

https://deporte.xunta.gal/gl/convocatorias/protocolo-fisicovid-dxtgalego-polo-que-se-establecen-medidas-para-facer-fronte-crise-sanitaria-ocasionada-pola-covid-19-no-ambito-do-deporte-federado-de-galicia
https://deporte.xunta.gal/gl/convocatorias/protocolo-fisicovid-dxtgalego-polo-que-se-establecen-medidas-para-facer-fronte-crise-sanitaria-ocasionada-pola-covid-19-no-ambito-do-deporte-federado-de-galicia
https://deporte.xunta.gal/gl/convocatorias/protocolo-fisicovid-dxtgalego-polo-que-se-establecen-medidas-para-facer-fronte-crise-sanitaria-ocasionada-pola-covid-19-no-ambito-do-deporte-federado-de-galicia
https://deporte.xunta.gal/gl/convocatorias/protocolo-fisicovid-dxtgalego-polo-que-se-establecen-medidas-para-facer-fronte-crise-sanitaria-ocasionada-pola-covid-19-no-ambito-do-deporte-federado-de-galicia
https://deporte.xunta.gal/gl/convocatorias/protocolo-fisicovid-dxtgalego-polo-que-se-establecen-medidas-para-facer-fronte-crise-sanitaria-ocasionada-pola-covid-19-no-ambito-do-deporte-federado-de-galicia
https://deporte.xunta.gal/gl/convocatorias/protocolo-fisicovid-dxtgalego-polo-que-se-establecen-medidas-para-facer-fronte-crise-sanitaria-ocasionada-pola-covid-19-no-ambito-do-deporte-federado-de-galicia
https://deporte.xunta.gal/gl/convocatorias/protocolo-fisicovid-dxtgalego-polo-que-se-establecen-medidas-para-facer-fronte-crise-sanitaria-ocasionada-pola-covid-19-no-ambito-do-deporte-federado-de-galicia


Problemas para os clubes co control de accesos

Antes do evento

● Coñecemento do protocolo por parte do 
persoal xestor do club e axuda para a 
implementación das medidas requiridas

● Limitar o aforo, tendo unha previsión real das 
personas que acudirán ó evento, tarea moi 
compricada sen sistemas telemáticos

● Implantar trámites telemáticos efectivos, 
áxiles e económicos: a web do club ou 
sistemas como Google Drive, non permiten 
limitar o número de rexistros, por exemplo

● Implantar os pagos telemáticos: conleva altas 
comisións bancarias e uso de plataformas nada 
optimizadas para a masa social do club

● Xestión de cartos en efectivo, contacto físico, 
desprazamentos de espectadores, colas, 
aglomeracións… todo pola venda de entradas 
en taquilla e puntos físicos

Para cumprir cos protocolos, os clubes contan únicamente con sistemas tradicionais: venda en taquilla, formularios en papel, tornos para accesos, 
entrada física… e plataformas xenéricas de ecommerce e formularios online. Non contan con ferramentas específicas, o que provoca estos problemas:

Despois do evento

● Recopilar datos persoais dos asistentes 
para facilitar ás autoridades sanitarias: o 
coordinador covid do club debe recopilar a 
man os datos recollidos nos accesos, que 
manexan só os controladores

● Conocer qué persoas estiveron en 
contacto: en caso de positivo, o club debe 
informar para o rastrexo das autoridades; se 
os datos están en formularios en papel ou en 
correos electrónicos, resulta imposible para o 
club determinar qué persoas estiveron en 
contacto

● O traballo multiplícase por cada 
evento/encontro e por cada adestramento 
que o club faga, tendo en conta ademáis que 
o club debe controlar a deportistas, técnicos 
e espectadores

Durante o evento

● Controlar o aforo na instalación en 
tiempo real: con métodos tradicionais 
non se pode saber se non é revisando os 
tornos ou facendo un conteo manual

● Colas e aglomeracións de persoas pola 
pouca operatividade de cubrir o 
formulario de control epidemiolóxico en 
papel e por limitar o acceso solo por un 
único punto

● Dificultade para abrir máis puntos de 
acceso: se por exemplo o club usa 
tornos, tería que mercar máis tornos 
multiplicando así o gasto

● Controlar que acceden só as persoas 
acreditadas e que a entrada é persoal e 
intransferible, moi difícil con control de 
accesos físico ou offline



Vantaxes para os clubes con Cluber

● Control de aforo en tempo real, de forma centralizada 
e na nube, accesible para todo o persoal do club e en 
calquer momento

● Eliminar o contacto físico con entradas en papel, 
cartos en efectivo, formularios en papel… grazas ó 
lector QR dende móbil e á inscripción/pago online

● Reducir colas e aglomeracións gracias ó acceso en 3 
segundos coa última tecnoloxía móbil QR e á 
flexibilidade para habilitar máis puntos de acceso

● Acceso só ás persoas autorizadas: o lector QR 
recoñece de forma automática e intelixente se a 
persoa ten acceso ó evento, evitando accesos 
duplicados e asegurando a correcta recollida de datos

● Informe automático para as autoridades sanitarias, 
tanto dos datos das persoas vinculadas ó club como 
dos seus accesos e contactos con outras persoas

● Control de accesos despois da Covid-19: co fin da 
pandemia, o club seguirá contando co sistema de 
control de accesos para fidelizar socios, segmentar a 
comunicación e incrementar ingresos por patrocinios

● Formación e soporte técnico: ademáis da plataforma 
dixital de fácil acceso e uso, Cluber garantiza soporte por 
chat/mail, formación e material didáctico

● Cumprimento de protocolos da SXD e Federacións 
Deportivas de xeito inmediato e 100% dixital

● Sen inversión por parte do club en hardware, equipos 
informáticos, tornos, portas, tarxetas, carnets físicos… 
solo se necesita instalar unha app nun smartphone

● Flexibilidad total para o control en calquer instalación, 
en varias entradas por instalación e en encontros, 
eventos e adestramentos, sen incremento de coste 
económico nin loxístico para o club

● Dixitalizar e centralizar a inscripción e o pago 
telemático a deportistas, técnicos e espectadores, o que 
permite ó club limitar o aforo máximo permitido e obter 
os formularios de control de epidemiolóxico antes de 
que se celebre o evento

● Aceptación e visibilidade 100% digital das condicións 
do protocolo de acceso a instalacións para todos os 
deportistas, técnicos e espectadores

Cluber dixitaliza todo o proceso de inscripción/venda, control de accesos e trazabilidade de deportistas, 
técnicos e espectadores. Con Cluber, os clubes obteñen as seguintes vantaxes:



Control de accesos Cluber: a solución sinxela

Algúns Clubes e Federacións 
Deportivas galegas que xa 
usan control de accesos Cluber

Escanea o código QR do carnet de socio e das 
entradas/reservas do evento ou rexistra manualmente

Control en tempo real dos accesos e aforo da instalación, 
dende un ou máis smartphones de xeito simultáneo

Todo o proceso é dixital, facilitando o rexistro previo, o 
acceso á instalación e o posible rastrexo posterior



Vantaxes para todo o entorno deportivo das entidades

AdministraciónsEntidades deportivasMasa social

● Sistema de control con tecnoloxía 
móbil, sen inversión en hardware, 
simplemente cun smartphone

● Cumpre coa lei RGPD e os 
protocolos Covid-19 establecidos 
pola Administración

● Control de accesos e límite de 
aforo, tanto en eventos coma en 
competicións, así coma no día a día 
da entidade para o posible rastrexo 
pola Covid-19

● Código QR personal válido en 
calquer instalación deportiva que 
use Cluber

● QR válido en distintos formatos: 
app móbil, wallet, impreso en papel, 
pegatina...a elexir pola persoa

● Múltiples opcións de rexistro:
○ Formulario online
○ Campañas de Cluber
○ Socio da entidade a través 

de Cluber

● Facilita ás súas entidades unha app 
móbil de control de accesos deseñada 
específicamente para o deporte

● Acceso a toda a información recollida 
polas entidades deportivas:

○ En tempo real
○ Cumprindo a normativa vixente 

de protección de datos
○ Clasificada e ordeada para a 

análise no entorno deportivo: 
clubes, campos, encontros...

Control de accesos - Cluber



¿Cómo funciona?
Calquer persoa que deba acceder a unha instalación deportiva ten varias opcións 
para rexistrar o seu acceso. Ainda que sempre pode facilitar directamente os seus 
datos persoais na instalación deportiva, o método ideal é mostrando o seu 
identificador QR, que pode obter de tres formas diferentes:

Rexistrándose manualmente no 
formulario online especialmente 
habilitado para elo

Inscribíndose a unha campaña que a 
entidade xestione en Cluber, 
deseñadas para entradas a encontros

Sendo socio da entidade en Cluber, 
dispoñendo así do carnet de socio 
dixitalizado co seu QR

1 2 3

Control de accesos - Cluber

Masa social



Formulario online

¿Cómo funciona o rexistro mediante 
o formulario online?

Son simplemente tres pasos:

1. Acceder á url facilitada pola 
Administración e introducir os 
datos persoais e de contacto 
requeridos

2. O identificador do usuario é o 
DNI e establecerase unha 
contrasinal por si o usuario 
necesitase recuperar o seu QR

3. ¡Listo! Xa se xerou o QR do 
usuario que pode levar onde 
considere: nunha foto no móbil, 
wallet, passbook, mail, impreso 
en papel, nun chaveiro, nunha 
pegatina...

1

Control de accesos - Cluber

Masa social



Entradas a eventos/encontros

¿Cómo funciona o rexistro mediante 
as campañas de Cluber?

Son simplemente tres pasos:

1. Accede á url que che facilita a 
entidade deportiva para 
inscribirte na campaña 
(normalmente empregada para 
a xestión de entradas)

2. Introduce os teus datos 
persoais e selecciona de entre 
as opcións que che mostra a 
entidade ceportiva

3. ¡Listo! Xa tes o QR no 
xustificante da túa inscripción 
que verás na propia campaña e 
que recibirás no teu correo 
electrónico

2

Control de accesos - Cluber

Masa social



Socios en app Cluber

¿Cómo funciona o rexistro 
mediante o carnet de 
socio dixital?

Son simplemente tres 
pasos:

1. Faite socio da túa 
entidade a través do 
enlace que a 
entidade debe 
facilitarche

2. Accede á app móbil 
de Cluber co teu 
número de teléfono 
e a contrasinal

3. No menú lateral 
accede á sección 
“Meu carnet” e 
¡listo!

3

Control de accesos - Cluber

Masa social



Directivos da entidade e persoal controlador

¿Cómo funciona o control 
de accesos para a 
entidade deportiva?

Son simplemente tres 
pasos:

1. Descarga a app 
móbil de Cluber, 
accedendo co teu 
perfil de directivo

2. Usa a cámara do 
móbil para leer o QR 
ou fai un rexistro 
introducindo os 
datos na app

3. Leva un 
seguemento en 
tempo real do límite 
de aforo permitido

Control de accesos - Cluber

Entidades deportivas



¿Cómo funciona a aplicación 
de trazabilidade para a 
Administración?

Son simplemente tres pasos:

1. Accede á sección 
privada da 
Administración en 
Cluber

2. Consulta datos para 
rastrexar posibles 
contagios por Covid-19, 
con información 
segmentada e en 
tempo real

3. Exporta datos para 
xeración interna de 
informes sobre a 
actividade deportiva

Personal de la Administración
Control de accesos - Cluber

Administracións



¡Faite Cluber!

En cluber.es temos toda a 
información actualizada do 
producto para as entidades 
deportivas e os seus precios.

No noso blog (cluber.es/blog) 
poden consultarse a nosas guías, 
consellos e casos de éxito. 

1.133

ENTIDADES

39.389

USUARIOS

1.169.449 EUR

TRANSACCIONADO

temporada 2019-2020

https://www.cluber.es/
http://cluber.es/precios
https://www.cluber.es/blog
https://cluber.es/blog/categoria/tutorial
https://cluber.es/blog/categoria/ahorro
https://cluber.es/blog/categoria/casos%20de%20%C3%A9xito

