SIŁOWNIA
SPINNING

ZAJĘCIA FITNESS

NORDIC WALKING

GROTA SOLNA

MultiKarnet OK

USŁUGI
STANDARD

SQUASH

Dlaczego musisz go
mieć:

TANIEC

MultiKarnet
SILVER

Ponad 4200 obiektów partnerskich
na terenie całego kraju

BASEN

LODOWISKO

65 usług sportowych, rekreacyjnych
i prozdrowotnych

SAUNA

INDOOR CYCLING
SZTUKI WALKI
TENIS ZIEMNY

JOGA

ŚCIANKA
WSPINACZKOWA

SOLARIUM

NARTY

BILARD
KRĘGLE
PIŁKA NOŻNA

ROLL MASAŻ

MultiKarnet
GOLD

USŁUGI

REHABILITACJA

STRZELNICE

DODATKOWE

TO NAJSZERSZA NA
RYNKU OFERTA USŁUG
DOSTĘPNYCH W JEDNYM
KARNECIE GOLD

MultiKarnet
GOLD
PAINTBALL

W karnecie gold dostępne są również:
Koncert gongów, łóżko rekondycyjne,
łucznictwo , muzykoterapia, nocleg,
nurkowanie , odnowa biologiczna, park
rozrywki, platforma wibracyjna, quady,
świecowanie uszu, zabiegi w podczerwieni

GOKARTY

VACU/BODY
SPACE

TENIS
STOŁOWY
ZABIEG
KOSMETYCZNY

MASAŻ

BADMINTON

USŁUGI
PIELĘGNACYJNE

ZASADY KORZYSTANIA
Dane Użytkownika niezbędne do
rejestracji: imię i nazwisko, numer

Pracodawca raz w
miesiącu przesyła
listę użytkowników
na kolejny miesiąc

telefonu oraz adres e-mail.

Każdy nowy uczestnik programu otrzymuje
sms-em OK PIN, co oznacza, że karnet jest
aktywny i od 1. dnia miesiąca można korzystać
z zajęć.

W celu odzyskania OK
PIN wyślij sms o treści
„okpin” pod numer
+48661000556

Z usług można korzystać 7 dni w tygodniu

MultiKarnety dla osób towarzyszących i dzieci mogą być opłacane bezpośrednio w OK System, bez pośrednictwa Pracodawcy.
W zależności o wybranego wariantu, Z usług można korzystać 7 dni w tygodniu, 3 lub 2 razy w tygodniu.

Obiekty partnerskie warunki korzystania z usług są dostępne na http://www.oksystem.pl/oferta/firmowy

WERYFIKACJA W OBIEKCIE
SPORTOWYM
WERYFIKACJA UŻYTKOWNIKA

SMS
wysłanie wiadomości SMS
*płatna wg stawki w abonamencie
użytkownika

Terminal OK
weryfikacja biometryczna

Będąc w obiekcie zarejestruj wejście wysyłając
sms z numeru kom podanego w przy zgłoszeniu

Nie wcześniej
niż 15 min
przed
skorzystaniem
z usługi

W treści wiadomości sms wpisz tylko numer
wybranej usługi, np. 6087 i wyślij na numer
podany na standzie (661 000 556)

WERYFIKACJA
UŻYTKOWNIKA
PRZEZ SMS

W ciągu kilku sekund otrzymasz automatyczny sms zwrotny
uprawniający do skorzystania z usługi, np.: „Zanotowano wejście
do:9849. Nazwa Obiektu – nazwa usługi. 1 wejście. Twój kod
wejścia to: „p 8060”, kod jest ważny 15 minut.” i pokaż go w
recepcji obiektu

Jeżeli chcesz zrezygnować z danej usługi
lub ją zmienić, w ciągu 10 minut od
wysłania sms-a z rejestracją wejścia
należy wysłać drugi sms o treści
„REZYGNUJE”.

W każdym obiekcie
znajduje się stand OK
System z numerami
dostępnych usług oraz
numer telefonu do
wysłania wiadomości
sms – stały,
obowiązujący w całym
kraju

* KOSZT WYSŁANEGO SMS-A – WG STAWKI W ABONAMENCIE UŻYTKOWNIKA. SMS ZWROTNY – BEZPŁATNY. CZAS OTRZYMANIA SMS-A
ZWROTNEGO – DO 10 SEK.

WERYFIKACJA POPRZEZ TERMINAL
OK
rejestracja jednorazowa

1

Użytkownik informuje pracownika recepcji danego obiektu, w którym znajduje się
terminal, o chęci zarejestrowania się i podaje OK PIN (kod otrzymany poprzez sms
po przystąpieniu do programu)
Pamiętaj, że zawsze możesz
odzyskać swój OK PIN. W tym
celu wyślij sms o treści „okpin”
pod numer +48661000556

2

3

Pracownik recepcji wprowadza podany OK PIN i prosi Użytkownika MultiKarnetu
o trzykrotne przyłożenie tego samego palca (najlepiej wskazującego) do skanera
i zatwierdza operację

Rejestracja zakończona. Podczas kolejnej wizyty w klubie, w którym weryfikacja
odbywa się poprzez terminal, wystarczy tylko raz przyłożyć palec do skanera
(informacja, w których obiektach taka weryfikacja ma miejsce, znajduje się na stronie
http://www.oksystem.pl/obiekty/firmy )

ZASADA DZIAŁANIA WERYFIKACJI
BIOMETRYCZNEJ
1

Krok 1

Użytkownik przykłada palec
do skanera i informuje
z jakiej usługi chce skorzystać

2

Krok 2

OK SYSTEM NIE ZBIERA
I NIE PRZECHOWUJE
OBRAZU ODCISKU PALCA

System zapisuje rozkład losowo wybranych tzw. minucji
(punktów), w postaci ciągu znaków, powstałych w wyniku
nieodwracalnych operacji algebraicznych. Dla osób
trzecich dane te są bezużyteczne.

Rozkład minucji
przechowywany
w bazie OK System

Do grona klientów OK System należy między innymi: Ministerstwo Sprawiedliwości, ZW NSZZP Komendy Stołecznej Policji

