
Um Novo Sistema de Reservas feito para 
você!  

Em outubro, a AV contará com um novo Sistema de Reservas dos espaços  - 
quadras, churrasqueiras e salões -  totalmente reformulado. 

O novo sistema é bastante intuitivo e traz uma série de funcionalidades. A 
principal delas é o acesso através de smartphones, tablets ou computadores 
que estejam conectados à internet. 

Confira as outras facilidades do novo sistema. 

As 10 facilidades do novo sistema 

1. O Sistema de Reservas da AV pode ser acessado de qualquer lugar. 
Basta estar conectado à internet. Você vai ter acesso ao sistema através 
de smartphones, de tablets, do notebook ou do seu computador, em 
casa ou no trabalho. 

2.  As reservas poderão ser feitas das 8h00 às 00h00. Para isso é preciso 
criar uma senha própria, utilizando a matrícula Volvo para acessar o 
sistema. 

3.  Como a portaria da AV estará conectada ao novo sistema, os acessos 
dos convidados aos eventos será feito por meio de listas que o 
associado criará dentro do próprio sistema.  

4.  O associado poderá manter uma lista de convidados salva para eventos 
recorrentes. 

5.  A lista de convidados é dinâmica. O associado tem a possibilidade de 
modificar a relação de convidados do evento, momentos antes do seu 
início. Mas atenção: a partir do momento em que o convidado ingressou 
na AV, o nome do convidado será bloqueado automaticamente, já 
configurando sua entrada no clube. 

6.  Será possível identificar os espaços reservados através de fotos. 
7.  O cancelamento de reservas será feito via sistema, desde que 

respeitado os prazos de cada espaço e atividade. 
8.  A lista de espera para salões e churrasqueiras será inteligente. 

Conforme as vagas dos espaços forem sendo liberadas, o próximo 
associado da lista de espera será informado automaticamente da 
oportunidade de reserva.  

9.  Cadastre a placa do seu veículo no sistema e seja informado de 
qualquer eventualidade que possa acontecer com ele, enquanto estiver 
na AV. Uma luz acesa, por exemplo, pode acabar com sua bateria e 
causar problemas na saída. 

10.  No novo sistema os associados terão um histórico de suas atividades 
na AV: poderão consultar os débitos, as reservas já realizadas e as 
reservas futuras. 

Atenção: todos os cadastros feitos no período de testes migrarão 
automaticamente para o novo sistema. Já as reservas efetuadas, como teste, 
no novo sistema serão apagadas ao final desse período. 


