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I en foranderlig verden de traditionelle instrumenter af frisørsalon eller skønhed er ikke nok
længere. En stadig mere velinformerede og krævende Hårstylist, der kræves for dedikeret
, behandlinger skræddersyet kampagner og ekspertise, som kan garantere, kun
højteknologi. Exagon engineering designløsninger rettet mod vækst af international ,
software til at forenkle og forbedre forholdet mellem den praktiserende læge og sin
kundekreds ved at fremme kundeloyalitet. Exagon engineering giver nem brug værktøjer
og intuitiv , skabt til udstillingen forvaltning og designet til at give professionelt til at
fokusere udelukkende på sin evne til at tilfredsstille kunderne. For denne Exagon blev
engineering valgt som partner af de bedste selskaber i computerindustrien. Exagon
engineering software anvendes i 6.000 saloner kun i Italien og oversat til 18 sprog til
18.000 saloner, der bruger det i resten af verden.

EXAGON TOUCH MANAGEMENT
Touch screen management software: fra cash management til, at personlige , kampagner,
fakturering osv.
EXAGON TRICOLOGY
Ved hjælp af avancerede værktøjer til at vise kunden svaghederne i hud og hår.
EXAGON SALON DESIGNER
Boligindretning: for at tegne kort over salon og lad du vælger fra et katalog af hundredvis
af produkter til at oprette din ideelle møbler.
EXAGON FARVE HUMØR
Specifik software til frisøren , image consulting og forskning den mest passende stil til
kunden.
EXAGON 4MOBILE
Med en simpel Tryk på fingrene på skærmen kan du styre alle funktioner, indtil for nylig
krævede en PC. Exagon engineering technology har optimeret sin software til smartphone
og android tablet , . Med en simpel Tryk på fingrene på skærmen kan du styre alle
funktioner, indtil for nylig krævede en PC. Kompakt , ingen kabel, brugervenlighed:
Exagon engineering forenkler hele Salon forvaltningen efterlader frihed til at hengive sig til
ren arbejde af stylist.
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