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En un món canviant dels instruments tradicionals de perruqueria o bellesa no és prou ja.
Un cada vegada més informats i exigents perruqueria exigeixen dedicat , tractaments
personalitzats promocions i perícia que només l, alta tecnologia pot garantir. Exagon
solucions de disseny d, Enginyeria destinades al creixement de la international ,
programari per a simplificar i millorar la relació entre el metge i la seva clientela fidelització
encoratjador. Exagon Enginyeria proporciona eines d, ús fàcil i intuïtiu , creat per a la
gestió d, exposicions i dissenyat per permetre al professional a centrar-se exclusivament
en la seva capacitat per satisfer als clients. Per aquest Exagon Enginyeria va ser
seleccionat com a soci per les millors empreses del sector informàtic. Programari
Enginyeria Exagon són utilitzats en 6.000 Salons només a Itàlia i traduïda a 18 idiomes
per 18.000 Salons que utilitzar-lo a la resta del món.

EXAGON TACTE GESTIÓ
Software de gestió de pantalla de tacte: des de la gestió d, efectiu a la de personal ,
promocions, facturació etc..
EXAGON TRICOLOGY
Utilitzant eines d, avantguarda per mostrar el client les debilitats de la pell i el cabell.
EXAGON SALÓ DISSENYADOR
Interiorisme: per dibuixar el mapa del saló i deixar triar des d, un catàleg de centenars de
productes per crear els seus mobles ideal.
EXAGON COLOR ESTAT D, ÀNIM
Programari específic per a la perruqueria , d, assessorament d, imatge i recerca de l, estil
més apropiat per al client.
EXAGON 4MOBILE
Amb un simple toc de dits a la pantalla pot gestionar totes les funcions que fins
recentment requereix un PC. Exagon enginyeria tecnologia ha optimitzat seu programari
per smartphone i android tablet , . Amb un simple toc de dits a la pantalla pot gestionar
totes les funcions que fins recentment requereix un PC. Compacte facilitat , cap cable, d,
ús: Enginyeria Exagon simplifica la gestió saló tot deixant la llibertat a caure en pur treball
de estilista.
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