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 Estàs preparat per viure en el futur ?
Administri els seus clients amb un clic...
CONFIANÇA DE BELLESA -. KYOMAÂ ® ONLINE és un programari de gestió per a
perruqueries i centres de bellesa
El programa de gestió proporciona tota la funcionalitat necessària per gestionar la sala,
per tal d'optimitzar els processos de negoci i maximitzar els guanys. No haurà d'instal lar
res al teu ordinador i podràs accedir a les dades amb només una connexió a Internet. Les
dades de negocis i els dels nostres clients sempre estaran protegits, ja que no resideix en
el seu ordinador personal, però en el Kyoma servidor. A més, vostè té la seguretat de no
perdre les dades, gràcies a les còpies de seguretat que es realitzen periòdicament. Per
descomptat, cada arxiu només es pot accedir des del client que compra els drets, a través
d'una zona restringida i no és visible als ulls curiosos. El programari està disponible en
tres idiomes : Italià, Anglès i Espanyol. 

 Avantatges :
- És un programari exclusivament ONLINE, intuïtiva i fàcil d'usar ;
- Permet el control complet de les perruqueries i salons de bellesa ;
- Vetllar per la protecció i seguretat de les dades ;
- Es pot treballar en formes de pantalla tàctil ;
-. L'única forma de treballar utilitzant telèfon o tauleta de SMART 

 Funcions principals :
- Llista dels clients ;
- Crear i guardar una fitxa personalitzada per a cada client (per exemple, tall, color,
massatge, facial...)
- Gestió de la Llista,
- Gestió integral del magatzem, els articles i proveïdors
- Coneixement dels clients en temps real a la sala d'estar, encara que no està present en
el moment ;
- Anàlisi dels serveis prestats pel centre per millorar els seus ingressos i maximitzar la
seva inversió a través de les estadístiques apropiades ;
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-. Gestió de la comptabilitat de mantenir en les entrades i sortides dels ulls de la
perruqueria i el càlcul dels honoraris dels empleats 
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