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 ER DU KLAR TIL AT LEVE I FREMTIDEN ?
Administrer dine kunder med et klik...
SKØNHED TILLID -. KYOMAÂ ® ONLINE er en management software til frisører og
skønhed centre
Ledelsen Programmet indeholder al den funktionalitet er nødvendig for at styre salonen,
med henblik på at optimere forretningsprocesser og maksimere fortjenesten. Du behøver
ikke at installere noget på din computer, og du kan få adgang til data med blot en
internetforbindelse. De forretningsmæssige data og de ??af vores kunder vil altid være
beskyttet, fordi det ikke opholde sig på din personlige computer, men på serveren Kyoma.
Derudover har du sikkerhed for ikke at miste data, takket være de sikkerhedskopier, der
udføres regelmæssigt. Selvfølgelig hvert arkiv er kun tilgængelig fra den kunde, der køber
rettighederne, gennem et begrænset område og ikke synligt for nysgerrige øjne.
Softwaren er tilgængelig på tre sprog, italiensk, engelsk og spansk. 

 Fordele :
- Er en software udelukkende online, intuitiv og nem at bruge ;
- Aktiverer fuldstændig kontrol over frisører og skønhedssaloner ;
- Sikring af beskyttelse og sikkerhed af data;
- Du kan arbejde på måder, touch screen;
-. Den eneste måde at arbejde ved hjælp af SMART telefon eller tablet 

 hovedfunktioner:
- Liste over kunder
- Opret og gem en brugerdefineret fane for hver kunde (f.eks snit, farve, massage,
ansigtsbehandling...)
- Forvaltning af Schedule ;
- Fuld styring af lageret, de elementer og leverandører
- Viden i realtid kunde i stuen, selvom du ikke er til stede på det tidspunkt,
- Analyse af de tjenester, som centret for at forbedre din indtjening og maksimere din
investering gennem passende statistikker;
-. Forvaltning af tegner sig for at holde under øjet indgange til og udgange salonen og
beregne honorarer til ansatte 
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