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In een veranderende wereld van de traditionele instrumenten van kapsalon of schoonheid
is niet genoeg meer. Een steeds meer op de hoogte en veeleisende Haarstylist vereist
voor dedicated , behandelingen aangepast promoties en expertise die alleen de hoge
technologie kan garanderen. Team Exagon engineering design oplossingen op groei van
international gericht , software ter vereenvoudiging en verbetering van de relatie tussen de
beoefenaar en zijn cliënteel door bemoedigend klantenloyaliteit. Team Exagon
engineering biedt makkelijk gebruiken hulpmiddelen en intuïtieve , gemaakt voor het
beheer van de tentoonstelling en zo ontworpen dat het bedrijf focus uitsluitend op haar
vermogen om te voldoen aan klanten. Voor dit team Exagon werd engineering gekozen
als partner door de beste bedrijven in de computerindustrie. Team Exagon engineering
software worden gebruikt in 6000 Salons alleen in Italië en vertaald in 18 talen voor
18.000 Salons die ermee in de rest van de wereld.

TEAM EXAGON TOUCH MANAGEMENT
Touch scherm beheersoftware: van cashmanagement tot die van persoonlijke , promoties,
facturering enz.
TEAM EXAGON TRICOLOGY
Met behulp van geavanceerde tools zodat de klant de zwakke punten van huid en haren.
TEAM EXAGON SALON DESIGNER
Interieur: om te tekenen van de kaart van het salon en laat u kiezen uit een catalogus van
honderden producten te creëren uw ideale meubels.
TEAM EXAGON KLEUR MOOD
Specifieke software voor de kapper , voor afbeelding raadpleging en onderzoek de meest
geschikte stijl aan de klant.
TEAM EXAGON 4MOBILE
Met een simpele aanraking van uw vingers op het scherm kunt u beheren alle functies dat
onlangs tot een PC vereist. Team Exagon engineering technologie is geoptimaliseerd zijn
software voor smartphone en android tablet , . Met een simpele aanraking van uw vingers
op het scherm kunt u beheren alle functies dat onlangs tot een PC vereist. Compact ,
geen kabel, gebruiksgemak: team Exagon engineering vereenvoudigt de hele Salon
Management verlaten van de vrijheid om te genieten van puur werk van stylist.
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