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gestiona software-ul

Într-o lume în schimbare a instrumentelor tradi?ionale de salon de coafur? sau frumuse?ea
nu este suficient anymore. Un stilist de par din ce în ce informa?i ?i exigente necesare
pentru dedicat , tratamente personalizate promo?ii ?i expertiz? care poate garanta numai
de înalt? tehnologie. Exagon solu?ii de proiectare inginerie vizeaz? cre?terea International
, software-ul pentru a simplifica ?i de a îmbun?t??i rela?ia dintre medic ?i clientela sa prin
încurajarea client loialitate. Exagon inginerie ofer? instrumente u?or de utilizat ?i intuitiv? ,
creat pentru expozi?ia management ?i proiectat pentru a permite profesional s? se
concentreze exclusiv pe capacitatea sa de a satisface clien?ii. Pentru acest Exagon
inginerie a fost ales ca partener de cele mai bune companii în industria de calculatoare.
Exagon inginerie software-ul sunt utilizate în saloane 6.000 numai în Italia ?i traduse în 18
limbi pentru 18.000 saloane care îl folosesc în restul lumii.
EXAGON TOUCH MANAGEMENT
Touch ecran de software de gestionare: de cash management cu cea a personale ,
promotii, facturare etc.
EXAGON TRICOLOGY
Folosind instrumente de ultim? or? pentru a ar?ta clientului punctele slabe ale pielii si
parului.
DESIGNER DE SALON EXAGON
Interior Design: pentru a desena harta salon ?i s? alege?i la un catalog de sute de produse
pentru a crea mobilier ideal.
SPIRIT DE CULOARE EXAGON
Software specific pentru coafor , de imagine de consultanta si cercetare stilul cel mai
potrivit pentru client.
EXAGON 4MOBILE
Cu un dram de simplu de degetele pe ecran ave?i posibilitatea s? gestiona?i toate
func?iile c? pân? recent necesare un PC. Exagon tehnologie de inginerie a optimizat sale
software pentru smartphone ?i android comprimat , . Cu un dram de simplu de degetele pe
ecran ave?i posibilitatea s? gestiona?i toate func?iile c? pân? recent necesare un PC.
Compact , nu cablu, u?urin?a de utilizare: Exagon inginerie simplific? gestionarea întregul
Salon l?sând libertatea de a se deda la munca pur? de stilist.
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