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O conteúdo está sujeito a alterações sem aviso prévio. Para obter a versão mais recente do manual, consulte o site do Simpple, www.simpple.com.br

Í c o n e s  d e  i n s t r u ç ã o

Incluir: Opção de inclusão de registros nas telas onde o botão estiver disponível

Editar: Opção de edição de registros nas telas onde o botão estiver disponível e a edição for um recurso que não altera dados já 
utilizados por outras telas, como a agenda.

Excluir: Opção de exclusão de registros nas telas onde o botão estiver disponível e a exclusão for um recurso que não altera dados já 
utilizados por outras telas, como a agenda.

Editar: Opção de edição de registros nas telas onde o botão estiver disponível e a edição for um recurso que não altera dados já 
utilizados por outras telas, como a agenda.

Excluir: Opção de exclusão de registros nas telas onde o botão estiver disponível e a exclusão for um recurso que não altera dados já 
utilizados por outras telas, como a agenda.

INTRODUÇÃO

S o b r e  e s t e  m a n u a l

Este manual do usuário foi especialmente projetado para detalhar as funções e os recursos do sistema de gestão para estúdios de pilates - Simpple 
Pilates versão 2.01-00.

Nenhuma parte deste manual pode ser reproduzida, distribuída, traduzida ou transmitida por qualquer meio, seja eletrônico ou mecânico, incluindo 
fotocópias, gravação ou armazenamento em qualquer sistema de armazenamento de informações e recuperação, sem consentimento prévio por 
escrito da Megadev Tecnologia.
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INTERFACE INICIAL

T e l a  “ H o m e ”

Ao acessar o sistema, você deverá encontrar a tela inicial, conforme a disposição a seguir, vejamos a seguir, como se localizar na tela Home.

Imagem 1.0 - Tela “Home”
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D E S C R I Ç Ã O

Menu

Logo do estúdio do seu estúdio

Informações do estúdio

Link de acesso ao manual no site do Simpple

Opção de edição de conteúdo do cadastro do estúdio

Opção de alteração da logo do estúdio

Opções de ajuda, maximização de tela e logout do sistema

Indicativo de alunos e instrutores cadastrados na plataforma

Banner promocional

Opção de acesso para a renovação de seu plano adquirido

N U M E R A Ç Ã O
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INTERFACE INICIAL

Quadro de legendas da Imagem 1.0 - Tela “Home”
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Ao acessar o sistema, você deverá realizar 04 cadastros iniciais na sequencia orientada a seguir, a �m de munir o sistema com as informações necessárias
ao seu funcionamento. Vejamos a seguir conforme disposição da imagem 2.0:

POR ONDE DEVO COMEÇAR?

U m  p a s s o - a - p a s s o

Acessando a página inicial "HOME" o usuário deverá preencher os dados de sua empresa e  se preferir personalizar 
a imagem do logotipo com o de seu estúdio.

Neste módulo os seguintes cadastros devem ser realizados para que o usuário possa usufruir das funcionalidades 
do sistema: Cursos, Planos e Instrutores.Operacional

Modalidades

Menu Principal

Planos

Instrutores

Home

Financeiro

Con�gurações

Alunos

Agenda

Evolução

Painel

Reposições

5Imagem 2.0 - Menu do Sistema



Acessando esta tela, o usuário deverá realizar o cadastro das informações do seu estúdio de pilates, inserindo as informações básicas do estúdio, assim 
como a imagem de sua logo, site, e-mail, facebook, permitindo assim que o usuário personalize a sua página inicial com seu dados.

HOME

C o m o  u t i l i z a r ?

Na parte inferior da tela, acessando o botão "Editar conteúdo" ou "Editar logotipo", você poderá atualizar os dados que são exibidos 
inicialmente como modelo e cadastrar o seu estúdio, ou ainda inserir o logotipo do seu estúdio na página inicial do sistema.

6

Imagem 3.0 - Tela “Home”



HOME

Clicando em "Editar conteúdo", a tela a seguir será exibida, dando incício ao processo de cadastro.

Após inserir os dados do seu estúdio, você deve clicar na opção "Salvar" para que os dados do seu estúdio sejam atualizados.
Acessando o botão "Editar logotipo", a tela a seguir será exibida:

Basta localizar o arquivo da imagem e seu computador e clicar na opção "Salvar", dessa maneira o seu logotipo será inserido na tela inicial de sua home. 

IMPORTANTE: O tamanho da imagem deve ser de 160x160 pixels.
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Imagem 4.0 - Editação de conteúdo

Imagem 5.0 - Editação de logotipo



Através da opção "Painel" o usuário pode, de maneira prática e rápida, analisar os resultados obtidos por seu estúdio com relação às aulas realizadas, 
aos alunos matriculados e aos resultados �naceiros, através de uma visualização simples e objetiva.

PAINEL

C o m o  u t i l i z a r ?

8

Imagem 6.0 - Painéis



MÓDULO OPERACIONAL        MODALIDADES

Nesta tela o usuário deverá cadastrar as modalidades/cursos disponibilizados em seu estúdio, assim como opcionalmente pré-de�nir os treinos de 
cada curso e os objetivos da aplicação dos treinos ao aluno.

Ao acessar, a tela a seguir será exibida:

C o m o  u t i l i z a r ?

Na parte superior da tela de "Cursos" você poderá incluir, editar ou excluir um curso. Caso tenha o objetivo de pesquisar um cadastro já realizado, 
utilize a opção de busca,                        , localizada no canto superior direito. 

Selecione a opção "Incluir", a tela a seguir será exibida, dando início ao processo de inclusão:

Dessa forma, basta adicionar a descrição do curso ao campo "Descrição" e clicar em "Salvar". Após, clicando na opção "Adicionar Treino" a tela a 
seguir será exibida:
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Imagem 7.0 - Cadastro de cursos

Imagem 7.1 - Cadastro de cursos - inclusão



MÓDULO OPERACIONAL          MODALIDADES

Informando a descrição do treino e o objetivo, clique na opção "Salvar".

Caso seja necessário alterar alguma informação do treino cadastrado, basta clicar sobre o botão “Editar”, conforme destacado na imagem, e realizar a 
edição. Adicione quantos treinos for necessário, basta repetir o processo. Por �m, clique na opção "Salvar" e �nalize o cadastro do seu curso.
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Imagem 7.2 - Cadastro de cursos - treinos

Imagem 7.2 - Cadastro de cursos - salvando treinos



MÓDULO OPERACIONAL        PLANOS

A tela para o cadastro dos planos permite que o usuário de�na a taxa de matrícula do plano, periodicidade dos pagamentos, quantidade de aulas e quais 
cursos o plano abrange.

Ao acessar a tela de cadastro dos planos, a lista dos planos atuais é exibida assim como as opções de inclusão, edição e exclusão.

C o m o  u t i l i z a r ?

Ao clicar na opção "Incluir", o usuário tem acesso á tela de cadastro dos planos.
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Imagem 8.0 - Cadastro de planos

Imagem 8.1 - Cadastro de planos - inclusão



MÓDULO OPERACIONAL          PLANOS

No cadastro do plano o usuário deve de�nir o seu respectivo nome no campo "Descrição". 
Em "Periodicidade Pgto" o usuário deverá de�nir qual o período em que deverão ser realizados os pagamentos deste plano (mensal, bimestral, 
trimestral, quadrimestral, semestral, anual, pacote ou avulso), assim o sistema deverá alimentar o contas a receber de acordo com o período de�nido 
no cadastro.

No campo "Valor" é de�nido o valor do plano a ser cobrado. 

Em "Taxa de matrícula" é estipulado o valor adicional a ser incorporado no custo total do primeiro pagamento do plano. 

No campo "Qtd. Aulas" o usuáriio deve informar quantas aulas o plano abrange por semana, para que o sistema possa organizar devidamente a agenda 
posteriormente. 

Finalmente na opção de "Cursos Permitidos" o usuário informa quais cursos oferecidos pelo estúdio o referido plano abrange (Pilates, Yoga, Cross Fit, etc.)

Para �nalizar o cadastro, você deve clicar na opção "Salvar". 

Para editar um plano já cadastrado, selecione o plano a ser editado clicando sobre o registro do mesmo e posteriomente clique na opção "Editar" na 
parte superior da tela (botão amarelo).
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Imagem 8.2 - Cadastro de planos - consulta



MÓDULO OPERACIONAL        INSTRUTORES

No cadastro de instrutores, você deverá informar os dados de seus instrutores, a �m de formalizar o cadastro do mesmo na solução e orientar o sistema 
com relação ao preechimento da agenda do mesmo.

Acessando o menu, a tela a seguir deverá ser gerada, listando os instrutores cadastrados.

C o m o  u t i l i z a r ?

Para inserir o cadastro de um novo instrutor, clique na opção "Incluir" e realize o cadastro dos dados conforme orientado a seguir:
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Imagem 9.0 - Cadastro de instrutores

Imagem 9.1 - Cadastro de instrutores - inclusão



MÓDULO OPERACIONAL          INSTRUTORES

Após inserir os dados cadastrais do instrutor, clique na opção "Adicionar Turma" para realizar o cadastro das turmas disponíveis para o respectivo instrutor.

Ao adionar uma turma, o usuário deverá informar ao sistema algumas informações que serão utilizadas na geração da agenda do respectivo instrutor. 
A opção "Curso" refere-se ao curso realizado pelo instrutor. O campo "Dia da semana" refere-se aos dias em que a aula será realizada, assim como 
"Hora Início" e "Hora Fim" aos horários de duração das aulas. O campo "Nº Máx. Alunos" á capacidade de alunos por turma. Por �m, os campos 
"Data Início" e "Data Término" indicam o período em que as turmas estão ativas para agendamentos. 

Ao �nalizar o processo de cadastro dos dados, clique na opção "Salvar". 

IMPORTANTE: Caso haja mais turmas a serem adicionadas ao instrutor, basta realizar o processo novamente selecionando os outros dias e períodos 
que deverão estar disponíveis para o agendamento com o referido instrutor.
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Imagem 9.2 - Cadastro de instrutores - turmas



MÓDULO OPERACIONAL        ALUNOS

No cadastro de alunos, você deverá informar os dados de seus clientes, assim como realizar a matrícula do aluno em alguns dos cursos oferecidos por 
seu estúdio.

Acessando o menu a tela a seguir será exibida, listando os alunos ativos cadastrados.

C o m o  u t i l i z a r ?

Para inserir o cadastro de um novo aluno, clique na opção "Incluir" e realize o cadastro dos dados conforme orientado a seguir:
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Imagem 10.0 - Cadastro de alunos

Imagem 10.1 - Cadastro de alunos - inclusão



MÓDULO OPERACIONAL          ALUNOS

Após inserir os dados cadastrais do aluno, clique na opção "Adicionar Matrícula" para realizar a matrícula do mesmo em algum dos seus cursos disponíveis.

No campo "Plano" selecione o plano que o aluno está adquirindo e em "Curso" que curso o plano de refere. Exemplo: Plano mensal (plano) 
de Pilates (curso).

Ao adicionar o curso, de acordo com a quantidade de aulas semanais cadastradas no 
cadastro de cursos, os campos dos horários serão disponibilizados para serem cadastrados 
e preencher na agenda do instrutor.

No campo "Data Início" você indica ao sistema a data em que o aluno estará ativo e alocado 
na sua agenda.

O campo "Data Término", você indica que o aluno a partir da mesma, estará inativo.

Por �m, clique na opção "Salvar" e �nalize o cadastro da matrícula. Retonrando à tela de 
cadastro aluno, salve novamente para registrar todos oa dados cadastrados.

16

Imagem 10.2 - Cadastro de alunos - matrícula

Imagem 10.3 - Cadastro de alunos - preenchendo matrícula



MÓDULO OPERACIONAL        AGENDA

A função "Agenda" será utilizada pelo usuário para gerenciar as aulas, gerar aulas avulsas, con�rmar os alunos presentes em suas aulas e ainda realizar 
consultas rápidas sobre o nível do aluno, assim como os exercícios que o mesmo está executando em suas atividades, caso tenham sido previamente
de�nidos.

Acessando o menu a tela a seguir será exibida, listando os horários e os alunos cadastrados de acordo com os horários inseridos nas matrículas 
realizadas na tela de "Cadastro de Alunos".

C o m o  u t i l i z a r ?

Na parte superior da tela existem 02 �ltros, de 
"Instrutor" e de "Aluno", ambos tem a mesma 
funcionalidade, a de localizar na agenda o instrutor 
ou aluno referido em seus respectivos horários. 

Ao serem geradas todas as aulas assumem a cor 
laranja, identi�cando as aulas ainda não realizadas 
pelo usuário. 
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Imagem 11.0 - Tela “Agenda”



MÓDULO OPERACIONAL          AGENDA

Clicando 02 vezes sobre uma determinada aula, é possível realizar a gestão da mesma, liberando a tela a seguir: 

A tela exibe as informações pre-de�nidas pelos cadastros realizados, ou seja, o instrutor, a data, o curso, os horários de início e �m e os 
alunos que foram matriculados na mesma. A opção "Realizada" identi�ca para o sistema, que o instrutor realizou a aula, este campo deve 
ser preenchido sempre que uma aula for executada, alterando a exibição da aula na agenda, �cando na coloração verde. 

Logo abaixo os alunos pertencentes á referida aula são exibidos, o campo "Nível" deve ser alimentado na aula inicial e alterado conforme a 
evolução do aluno em determinada aula, uma vez que atualizado em determinado momento é replicado às próximas aulas seguintes.
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Imagem 11.1 - Edição de aula

Imagem 11.2 - Edição de aula 02



MÓDULO OPERACIONAL          AGENDA

Na opção "Treino", o usuário pode de�nir, escolhendo as opções de treino realizadas no "Cadastro de Cursos", os treinos que deverão ser aplicados à 
determinado aluno na referida aula. Em seguida o mesmo deve identi�car a presença ou ausência do aluno e clicar na opção "Salvar" para �nalizar a 
realização da aula. 

IMPORTANTE: Quando um aluno é identi�cado como ausente de uma aula, o mesmo é direcionado a tela de "Reposições" que será apresenta a seguir, 
mas que tem como objetivo principal, permitir que o instrutor possa realocar o aluno em uma outra aula dentro da disponibilidade.

Para realizar a inserção de uma "Aula avulsa", basta clicar e arrastar o cursor do mouse na agenda estabelecendo o horário disponível onde a aula deverá 
ser gerada, soltando o mouse a aula será inserida, identi�cada pela coloração vermelha, como exibida na imagem a seguir.

Para realizar a exclusão de uma aula avulsa inserida indevidamente, basta clicar 02 vezes sobre a mesma a �m de abrir a tela e clicar na 
opção "Excluir Aula Avulsa".
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Imagem 11.3 - Agenda aula avulsa

Imagem 11.4 - Agenda aula avulsa 02



MÓDULO OPERACIONAL        EVOLUÇÃO

A tela de Evolução permite ao usuário realizar consultas referente aos períodos em que o aluno possui horário agendado de acordo com a agenda, assim
como realizar e consultar avaliações físicas.

Acessando o menu a tela a seguir será exibida, listando os alunos ativos cadastrados.

C o m o  u t i l i z a r ?

Para realizar a consulta das aulas em que o aluno se encontra alocado, basta selecionar o respectivo aluno e clicar no botão "Aulas" exibindo a tela a seguir:
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Imagem 12.0 - Tela “Evolução”

Imagem 12.1 -  Consulta pelo botão “Aulas”



MÓDULO OPERACIONAL          EVOLUÇÃO

A consulta sempre deverá trazer os dados referentes ás aulas do mês atual, caso o usuário necessite realizar uma consulta referente a outro período, 
basta alterar a opção "Mês" ou "Ano" na parte superior da tela.

Para realizar a inserção de uma avaliação ou consultar uma avaliação física já realizada, basta retornar à tela inicial (imagem 12.2)

Selecione o aluno e clique no botão "Avaliações" que deverá abrir a tela a seguir e listar as avaliações físicas cadastradas.
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Imagem 12.2 -  Consulta de alunos

Imagem 12.3 -  Avaliação de alunos



MÓDULO OPERACIONAL          EVOLUÇÃO

Para realizar a impressão das listas de evoluções de um aluno, selecione o registro do aluno na tela de cadastro de evoluções e na sequencia,  Selecione
“Imprimir”, gerando a listagem das evoluções cadastradas.

O arquivo gerado pela opção de “Imprimir” é um PDF.
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Imagem 12.4 -  Opção de “Imprimir”

Imagem 12.5-  Relatório impresso



MÓDULO OPERACIONAL        REPOSIÇÕES

A tela de "Reposição" permite ao usuário realizar o processo de reagendamento de aulas perdidas pelos alunos de uma maneira prática. 

Como foi mencionado no tópico de ajuda da funcionalidade "Agenda", os alunos marcados nas aulas realizadas como ausentes, são direcionados para 
a tela de reposição, para que sua aula de reposição seja de�nida e realocada na agenda de acordo com a disponibilidade.

C o m o  u t i l i z a r ?

Acessando o menu a tela a seguir será exibida, listando 
os alunos ausentes com reagendamentos pendentes.
A tela conta com os �ltros de "Aluno", "Instrutor", 
"Mês" e "Ano", possibilitando consultas de períodos 
anteriores e facilitando a consulta de uma aula 
ministrada por um instrutor especí�co e a reposição 
do aluno em questão.

Para realizar o reagendamento clique sobre o aluno referido, selecionando-o, e clica no botão "Reagendar", liberando a tela disposta ao lado. Selecione a 
                                                                                                                 data e horário da nova aula e clique na opção "Salvar" para �nalizar o reagendamento.
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Imagem 13.0 -  Tela “Reposição”

Imagem 13.1 -  Reposição



MÓDULO FINANCEIRO        CONTAS A RECEBER

A funcionalidade do Contas a Receber consiste em permitir que o usuário realize o processo de recebimento de suas mensalidades, assim como outras 
entradas de receitas de seu estúdio, proveniente de vendas de itens ou acessórios, por exemplo.

Ao acessar a tela de “Contas a Receber”, os títulos gerados a partir das matrículas realizadas são exibidos por período.

C o m o  u t i l i z a r ?

Na parte superior da tela são exibidos os �ltros de "Mês" e "Ano", que relacionam os títulos a receber do período. A opção de "Incluir" permite que um 
título seja inserido pelo usuário diretamente ao Contas a Receber, quando este não for proveniente de uma matrícula, pois caso ele seja, será inserido 
automaticamente pelo sistema. Ao acessar a opção de inclusão a tela a seguir deverá ser gerada:
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Imagem 14.0 -  Tela “Contas a receber”

Imagem 14.1 -  Inclusão de título



MÓDULO FINANCEIRO          CONTAS A RECEBER

O campo "Descrição" deve conter o nome ou termo que oriente com relação ao título para a sua identi�cação por meio do usuário. o "Dt. Vencimento" 
refere-se à data de recebimento do título a receber, em "Valor" deve constar o valor a ser recebido. O campo "Dt Baixa" refere-se ao dia em que o título 
foi pago. Em "Observação" o usuário pode inserir algumas informações adicionais referente ao título se for necessário. Após o registro dos dados do 
título, basta clicar na opção "Salvar" para a adição dos registros ao sistema.

Contando com as opções "Editar" e "Excluir" o usuário pode realizar ajustes diretamente aos títulos, caso necessite alterar ou ajustar alguma mensalidade 
esporadicamente ou algum recebimento gerado manualmente.

Além destes recursos, o usuário pode gerar a baixa dos títulos, con�rmação de pagamento, selecionando um título e clicando na opção "Baixar":

Editando o campo "Data" com a data da referida con�rmação de recebimento e o valor recebido. Clique em "Salvar" para �nalizar o processo.
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Imagem 14.2 -  Consulta de títulos

Imagem 14.3 -  Baixa de títulos



MÓDULO FINANCEIRO        CONTAS A PAGAR

A funcionalidade do Contas a Pagar consiste em permitir que o usuário realize o processo de pagamento das despesas de seu estúdio provenientes 
de sua operação.

Ao acessar a tela do Contas a Pagar, os títulos cadastrados são exibidos.

C o m o  u t i l i z a r ?

Na parte superior da tela são exibidos os �ltros de "Mês" e "Ano", que relacionam os títulos a pagar do período. A opção de "Incluir" permite que um 
título seja inserido pelo usuário diretamente ao Contas a Pagar. Ao acessar a opção de inclusão a tela a seguir deverá ser gerada:
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Imagem 15.0 -  Consulta de títulos a pagar

Imagem 15.1 -  Inclusão de título



MÓDULO FINANCEIRO          CONTAS A PAGAR

O campo "Descrição" deve conter o nome ou termo que oriente com relação ao título para a sua identi�cação por meio do usuário. o "Dt. Vencimento" 
refere-se à data de pagamento do título a pagar, em "Valor" deve constar o valor a ser pago. O campo "Dt Baixa" refere-se ao dia em que o título foi 
pago. Em "Observação" o usuário pode inserir algumas informações adicionais referente ao título se for necessário. Após o registro dos dados do título, 
basta clicar na opção "Salvar" para a adição dos registros ao sistema.

Contando com as opções "Editar" e "Excluir" o usuário pode realizar ajustes diretamente aos títulos, caso necessite alterar ou ajustar algum dos 
registros inseridos.

Além destes recursos, o usuário pode gerar a baixa dos títulos, con�rmação de pagamento, selecionando um título e clicando na opção "Baixar":

Editando o campo "Data" com a data da referida con�rmação de recebimento e o valor recebido. Clique em "Salvar" para �nalizar o processo.
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Imagem 15.2 -  Consulta de títulos

Imagem 15.3 -  Baixa de título



O S impple  é  um s is tema de gestão onl ine  vol tado para  

a  gestão de estúdios  de p i lates ,  prát ico e  fác i l  de  ut i l i zar,  
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