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EXAGON TOUCH
ph?n m?m cho vi?c qu?n lý qu?c t?

Hoàn thành ch??ng trình cho vi?c qu?n lý làm tóc và th?m M? vi?n. ???c thi?t k? ?? phù
h?p v?i t?t c? các lo?i c?u trúc , t? phòng ??n nh??ng quy?n th??ng m?i l?n nh?t, là b?t kh?
chi?n b?i cho qu?n lý m?ng c?a m?t s? l??ng không gi?i h?n không gian chuyên nghi?p. Là
gi?i pháp toàn c?u cho t?t c? các lo?i qu?ng cáo và hành chính gánh n?ng. Là m?t h?
th?ng nhanh chóng và d? dàng qu?n lý kinh doanh theo ??nh h??ng.

THÔNG S? K? THU?T H? TH?NG
• Ch? ? c?a d? li?u và xu?t kh?u sang Excel , T?, Html , Lotus.
• B?m các ??c ?i?m nào v? khách hàng và nh?n ???c ti?n m?t.
• Tính n?ng màn hình c?m ?ng ch? ??.
• Qu?n lý tài li?u.
• Cá nhân l?i nhu?n.
• Tùy ch?nh s? hi?n th? báo cáo.
• G?i tin nh?n SMS qu?ng cáo.
• ??ng ký , Viacard, th? tr? tr??c.
• T?p trung nhà kho.
• Tóc trichological phân tích.

B?N ?? C?A V? ??P
TH? làm ??p là m?t công c? k?t h?p lòng trung thành bên trong gói thuê bao mà khách
hàng có th? mua tr??c , l?i d?ng gi?m giá. Nó c?ng cho phép b?n th?c hi?n m?t ?i?m thu
gom b?ng cách mua s?n ph?m ho?c d?ch v?. Cho phép th?i gian , ch??ng trình khuy?n
mãi mà có th? d?n ??n gi?m trong ngày.
Nó c?ng có th? là m?t ý t??ng món quà tuy?t v?i xem nh? là th? tr? tr??c.
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