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PRIMEIRO CABELO
por trás do SOFTWARE, as pessoas certas para você

Você está satisfeito com sua gestão?
Com a primeira por Novisoft não problemas

• Incompatibilidade entre o declarado e a funcionalidade real
• Compromissos que sincronizar com o iPhone, Google Calendar e com os programas
mais utilizados
• Treinamento, mesmo em situações de volume de negócios frequente para empregados
• Análise e comparação de software já em uso
• Assistência na transição do software já em uso no cabelo primeiro
• Nenhum programa bloqueia
• CALL CENTER disponível para assistência

PRIMEIRO cabelo oferece:
-Gestão planejamento (nomeações)
-CHIP DO CLIENTE AGENDA
-Cartão de cor Gerenciador de histórico de consultas do cliente
-Funcionários e administração do cálculo de rentabilidade
-Rápido gerenciamento de carga e descarga através de código de barras
-CLIENTES com fotos e muito mais
-TRATAMENTO HISTÓRICO
-Recibos e pagamentos diário entrada e agenda os clientes e fornecedores
-Banco de varejo (POS TOUCH) através de código de barras e gerenciamento automático
de suspensão
-CARTÕES de fidelização e pontos da campanha
-Automaticamente enviar SMS para alertas e marketing
-Automático de envio de e-mail para comunicação e marketing
-GESTÃO DE ARMAZÉM
-IMPRIMIR RECIBOS, RECIBOS E FATURAS
-GERENCIAMENTO DE ASSINATURAS E CONTRATOS PRÉ-PAGO
-IMPRIME AS ESTATÍSTICAS E AUDITORIAS DE DESEMPENHO
-MÓDULO DE GESTÃO CUSTO
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-WEBSYNC módulo para gerenciar automaticamente os seus dados de navegação de
sistemas remotos nuvem para sincronização de dados
-BACKUP de módulo e funções avançadas com automático usb drive área de web e
salvamentos e gestão de segurança de dados
-Assistência e suporte através de e-mail, serviço de telefone e assistência remota
integrada

QUEM É NOVISOFT
A empresa tem mais de 10 anos como Novisoft Ltd tecnologia parceiro para todas as
soluções de negócios corporativos, relacionadas com o sector das TIC. Fornece
gerenciamento específico de soluções de software. É parceiro e carro concessionária
Software além de produzir vários softwares personalizados Zucchetti qual primeiro e
PrimoFood. Após vendas suporte e pós instalação com suporte contínuo para os serviços
prestados.
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