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ER DU KLAR TIL Å LEVE I FREMTIDEN ?
Administrere dine kunder med et klikk...
BEAUTY TILLIT -. KYOMAÂ ® ONLINE er en programvare for frisører og
skjønnhetssalonger
Ledelsen programmet gir all den funksjonaliteten som trengs for å styre salongen, for å
optimalisere forretningsprosesser og maksimere fortjenesten. Du trenger ikke å installere
noe på datamaskinen, og du kan få tilgang til data med bare en internettforbindelse. De
forretningsdata og de ??av våre kunder vil alltid være beskyttet, fordi det ikke bor ikke på
din personlige datamaskin, men på serveren Kyoma. I tillegg har du sikkerhet for ikke å
miste data, takket være sikkerhetskopier som er utført regelmessig. Selvfølgelig, er hvert
arkiv kun tilgjengelig fra kunde som kjøper rettighetene, gjennom et begrenset område og
ikke synlig for nysgjerrige øyne. Programvaren er tilgjengelig på tre språk, italiensk,
engelsk og spansk.
Fordeler :
- Er en programvare utelukkende ONLINE, intuitiv og lett å bruke ;
- Aktiverer full kontroll av frisører og skjønnhetssalonger ;
- Sikre vern og sikkerhet av data ;
- Du kan arbeide på måter berøringsskjerm;
-. Den eneste måten å arbeide ved hjelp av smart telefon eller tablett
hovedfunksjoner:
- Liste over kunder ;
- Lag og lagre et egendefinert fane for hver klient (f.eks, klipp, farge, massasje,
ansiktsbehandling...)
- Forvaltning av Schedule ;
- Full styring av lageret, elementene og leverandører ;
- Kunnskap i sanntid kunde i stua selv om du ikke er til stede på den tiden ;
- Analyse av tjenestene som tilbys av sentrum for å forbedre inntektene dine og
maksimere din investering gjennom egnede statistikk ;
-. Forvaltning av regnskap for å holde under øynene innganger og utganger av salongen
og beregne avgifter av ansatte
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