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EXAGON REKAYASA
mengelola perangkat lunak

Dalam dunia yang berubah instrumen tradisional salon tata rambut atau kecantikan ini
tidak cukup lagi. Penata rambut semakin informasi dan menuntut yang diperlukan untuk
mendedikasikan , perawatan disesuaikan promosi dan keahlian yang hanya teknologi
tinggi dapat menjamin. Exagon solusi desain teknik ditujukan untuk pertumbuhan
internasional , software untuk menyederhanakan dan meningkatkan hubungan antara
praktisi dan klien nya dengan mendorong loyalitas pelanggan. Exagon teknik
menyediakan alat-alat mudah digunakan dan intuitif , diciptakan untuk pameran
manajemen dan dirancang untuk memungkinkan profesional untuk fokus hanya pada
kemampuannya untuk memuaskan pelanggan. Untuk Exagon ini teknik dipilih sebagai
mitra oleh perusahaan yang terbaik dalam industri komputer. Exagon rekayasa perangkat
lunak yang digunakan di Salon 6.000 hanya di Italia dan diterjemahkan ke dalam 18
bahasa untuk 18.000 Salon yang menggunakannya di seluruh dunia.

EXAGON SENTUH MANAJEMEN
Sentuh layar perangkat lunak manajemen: dari pengelolaan kas hingga yang pribadi ,
promosi, faktur dll.
EXAGON TRICOLOGY
Menggunakan alat-alat mutakhir untuk menunjukkan pelanggan kelemahan kulit dan
rambut.
EXAGON SALON DESAIN
Desain Interior: menggambar peta salon dan biarkan Anda memilih dari Katalog ratusan
produk untuk membuat furniture ideal Anda.
EXAGON WARNA MOOD
Perangkat lunak khusus untuk penata rambut , untuk gambar konsultasi dan penelitian
dengan gaya yang paling sesuai untuk pelanggan.
EXAGON 4MOBILE
Dengan sentuhan sederhana jari-jari Anda pada layar Anda dapat mengelola semua
fungsi bahwa sampai baru-baru ini diperlukan PC. Exagon rekayasa teknologi telah
dioptimalkan perangkat lunak untuk smartphone dan android tablet , . Dengan sentuhan
sederhana jari-jari Anda pada layar Anda dapat mengelola semua fungsi bahwa sampai
baru-baru ini diperlukan PC. Kompak , tidak ada kabel, kemudahan penggunaan: Exagon
teknik menyederhanakan manajemen Salon seluruh meninggalkan kebebasan untuk
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memanjakan diri dalam pekerjaan murni stylist.
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