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Em um mundo em mudança os instrumentos tradicionais de salão de cabeleireiro ou
beleza não chega mais. Uma estilista de cabelo cada vez mais informado e exigente
exigida para dedicado , tratamentos personalizados promoções e conhecimentos que só a
alta tecnologia pode garantir. Exagon engineering design soluções visam crescimento do
internacional , software para simplificar e melhorar a relação entre o praticante e sua
clientela por incentivar a lealdade do cliente. Exagon engenharia fornece ferramentas de
utilização fácil e intuitiva , criado para gestão de exposição e projetado para permitir que o
profissional se concentrar unicamente na sua capacidade de satisfazer os clientes. Para
este Exagon engenharia foi escolhida como parceiro pelas melhores empresas na
indústria de computador. Exagon engineering software são usadas em salões de 6.000
somente na Itália e traduzido em 18 idiomas para 18.000 salões que usá-lo no resto do
mundo.

EXAGON TOQUE DE GESTÃO
Software de gestão de tela de toque: da gestão de tesouraria para isso de pessoal ,
promoções, facturação etc.
EXAGON TRICOLOGY
Usando ferramentas de ponta para mostrar ao cliente os pontos fracos da pele e cabelo.
EXAGON SALON DESIGNER
Design de interiores: para desenhar o mapa do salão de beleza e deixe você escolher
entre um catálogo de centenas de produtos para criar sua mobília ideal.
EXAGON COR HUMOR
Software específico para a cabeleireira , para consultoria de imagem e pesquisa o estilo
mais apropriado para o cliente.
EXAGON 4MOBILE
Com um simples toque dos dedos na tela, você pode gerenciar todas as funções que até
recentemente requeriam um PC. Exagon engenharia tecnologia otimizou seu software
para smartphone e android tablet , . Com um simples toque dos dedos na tela, você pode
gerenciar todas as funções que até recentemente requeriam um PC. Compacto facilidade
, nenhum cabo, de uso: Engenharia Exagon simplifica o gerenciamento de salão inteiro,
deixando a liberdade de saciar-se em puro trabalho de estilista.
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