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EXAGON K? THU?T
qu?n lý ph?n m?m

Trong m?t th? gi?i thay ??i các nh?c c? truy?n th?ng c?a tóc M? vi?n ho?c làm ??p là
không ?? n?a. M?t nhà t?o m?u tóc ngày càng thông báo và yêu c?u c?n thi?t cho dành
riêng , ph??ng pháp ?i?u tr? tùy ch?nh ch??ng trình khuy?n mãi và chuyên môn mà ch? là
công ngh? cao có th? ??m b?o. Exagon k? thu?t thi?t k? gi?i pháp nh?m m?c tiêu phát tri?n
c?a qu?c t? , ph?n m?m ?? ??n gi?n hóa và c?i thi?n m?i quan h? gi?a h?c viên và khách
hàng c?a mình b?ng cách khuy?n khích khách hàng trung thành. K? thu?t Exagon cung
c?p công c? d? dàng s? d?ng và tr?c quan , t?o ra cho tri?n lãm qu?n lý và ???c thi?t k? ??
cho phép chuyên gia t?p trung hoàn toàn vào kh? n?ng c?a mình ?? ?áp ?ng khách hàng.
Cho này Exagon k? thu?t ?ã ???c l?a ch?n nh? là m?t ??i tác c?a các công ty t?t nh?t trong
ngành công nghi?p máy tính. Exagon k? thu?t ph?n m?m ???c s? d?ng trong ti?m 6.000
ch? t?i ý và d?ch sang 18 ngôn ng? cho các ti?m 18.000 s? d?ng nó trong ph?n còn l?i c?a
th? gi?i.

EXAGON TOUCH QU?N LÝ
Ch?m vào màn hình ph?n m?m qu?n lý: t? qu?n lý ti?n m?t c?a cá nhân , qu?ng cáo, l?p
hoá ??n vv.
EXAGON TRICOLOGY
S? d?ng c?t-c?nh công c? ?? hi?n th? khách hàng nh?ng ?i?m y?u c?a da và tóc.
EXAGON SALON DESIGNER
Thi?t k? n?i th?t: ?? v? b?n ?? c?a M? vi?n và cho phép b?n ch?n t? m?t danh m?c c?a
hàng tr?m s?n ph?m ?? t?o ra n?i th?t lý t??ng c?a b?n.
EXAGON MÀU TÂM TR?NG
Các ph?n m?m c? th? cho các th? làm tóc , cho hình ?nh t? v?n và nghiên c?u phong cách
thích h?p nh?t cho khách hàng.
EXAGON 4MOBILE
V?i m?t liên l?c ??n gi?n c?a ngón tay c?a b?n trên màn hình b?n có th? qu?n lý t?t c? các
ch?c n?ng r?ng cho ??n khi m?i yêu c?u m?t máy tính. Exagon k? thu?t công ngh? ?ã t?i
?u c?a nó ph?n m?m cho ?i?n tho?i thông minh và android tablet , . V?i m?t liên l?c ??n
gi?n c?a ngón tay c?a b?n trên màn hình b?n có th? qu?n lý t?t c? các ch?c n?ng r?ng cho
??n khi m?i yêu c?u m?t máy tính. Nh? g?n , không có cáp, d? s? d?ng: Exagon k? thu?t
??n gi?n hoá vi?c qu?n lý toàn b? hi?u c?t r?i kh?i s? t? do ?? th??ng th?c các công vi?c
tinh khi?t c?a nhà t?o m?u.
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