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 APAKAH ANDA SIAP UNTUK HIDUP DI MASA DEPAN ?
Mengelola pelanggan Anda dengan KLIK a...
BEAUTY PERCAYA -. KYOMAÂ ® ONLINE adalah perangkat lunak manajemen untuk
penata rambut dan pusat-pusat kecantikan
Program manajemen menyediakan semua fungsi yang diperlukan untuk mengelola salon,
dalam rangka mengoptimalkan proses bisnis dan memaksimalkan keuntungan. Anda tidak
perlu menginstal apapun pada komputer Anda dan Anda dapat mengakses data hanya
dengan koneksi internet. Data bisnis dan orang-orang dari klien kami akan selalu
dilindungi, karena tidak berada pada komputer pribadi Anda, tetapi pada Kyoma Server.
Selain itu, Anda memiliki keamanan tidak kehilangan data, berkat backup yang dilakukan
secara teratur. Tentu saja, setiap arsip hanya dapat diakses dari pelanggan yang membeli
hak, melalui daerah terbatas dan tidak terlihat oleh mata. Perangkat lunak ini tersedia
dalam tiga bahasa, Italia, Inggris dan Spanyol. 

 Keuntungan:
- Apakah perangkat lunak eksklusif ONLINE, intuitif dan mudah digunakan;
- Memungkinkan kontrol penuh dari penata rambut dan salon kecantikan ;
- Memastikan perlindungan dan keamanan data;
- Anda dapat bekerja dengan cara MENYENTUH LAYAR ;
-. Satu-satunya cara untuk bekerja menggunakan SMART PHONE ATAU TABLET 

Fungsi utama 

 :
- Daftar pelanggan ;
- Membuat dan menyimpan tab kustom untuk setiap klien (misalnya, memotong, warna,
pijat, facial...)
- Manajemen Jadwal ;
- Manajemen penuh dari gudang, barang-barang dan pemasok;
- Pengetahuan secara real -time pelanggan di ruang tamu bahkan jika Anda tidak hadir
pada saat itu;
- Analisis layanan yang diberikan oleh pusat untuk meningkatkan penghasilan Anda dan
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memaksimalkan investasi Anda melalui statistik yang sesuai;
-. Pengelolaan akuntansi untuk tetap di bawah pintu masuk dan keluar dari mata salon
dan menghitung biaya karyawan 
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