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 Você está pronto para viver no futuro ?
Gerenciar seus clientes com apenas um clique...
BELEZA CONFIANÇA -. KYOMAÂ ® ONLINE é um software de gestão para cabeleireiros
e centros de beleza
O programa de gestão fornece toda a funcionalidade necessária para gerenciar o salão
de beleza, a fim de otimizar os processos de negócios e maximizar os lucros. Você não
precisa instalar nada no seu computador e você pode acessar os dados com apenas uma
ligação à Internet. Os dados de negócio e as dos nossos clientes será sempre protegido,
porque não residem em seu computador pessoal, mas no Kyoma servidor. Além disso,
você tem a segurança de não perder dados, graças aos backups que são realizados
regularmente. Claro, cada arquivo só é acessível a partir do cliente que compra os
direitos, através de uma área restrita e não visível aos olhos curiosos. O software está
disponível em três línguas, Italiano, Inglês e Espanhol. 

 Vantagens :
- É um software exclusivamente online, intuitiva e fácil de usar ;
- Permite o controle completo de cabeleireiro e salão de beleza ;
- Assegurar a protecção e segurança dos dados;
- Você pode trabalhar de forma Touch Screen ;
-. A única maneira de trabalhar usando smartphone ou TABLET 

 Principais Funções :
- Lista de clientes ;
- Criar e armazenar uma guia personalizada para cada cliente (por exemplo, corte, cor,
massagem, facial...)
- Gestão da Agenda ;
- Gestão completa do armazém, os itens e fornecedores;
- Conhecimento em cliente em tempo real na sala de estar, mesmo se você não estiver
presente no momento ;
- Análise dos serviços prestados pelo centro de melhorar seus ganhos e maximizar o seu
investimento através de estatísticas adequadas;
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-. Gestão da contabilidade para manter sob olho entradas e saídas de salão e calcular as
taxas de empregados 
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