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 SUNTE?I gata de a tr?i în viitor?
Gestiona?i -v? clien?ii cu un CLICK...
BEAUTY CONFIDENCE -. KYOMAÂ ® ONLINE este un software de management pentru
saloane de coafura si centre de infrumusetare
Programul de management ofer? toate func?ionalit??ile necesare pentru a gestiona salon,
în scopul de a optimiza procesele de afaceri ?i pentru a maximiza profiturile. Nu va fi
nevoie s? instala?i nimic pe computerul dumneavoastr? ?i pute?i accesa datele cu doar o
conexiune la internet. Datele de afaceri ?i cele ale clien?ilor no?tri vor fi întotdeauna
protejate, deoarece nu se afl? pe computerul personal, dar pe Kyoma de server. În plus,
ave?i garan?ia de a nu pierde date, datorit? backup care sunt efectuate în mod regulat.
Desigur, fiecare arhiv? este accesibil numai de clientul care cump?r? drepturile, printr-o
zon? interzis? ?i nu sunt vizibile pentru ochii indiscreti. Software-ul este disponibil în trei
limbi, italian?, englez? ?i spaniol?. 

 Avantaje :
- Este un software exclusiv online, intuitiv ?i u?or de utilizat ;
- Permite controlul complet de coafura si saloane de frumusete ;
- Asigurarea protec?iei ?i securit??ii datelor ;
- Se poate lucra în moduri Touch Screen ;
-. Singurul mod de a lucra prin telefon inteligent sau o tablet? 

 Functii principale :
- Lista de clienti ;
- Crearea ?i stoca o fil? personalizat pentru fiecare client (de exemplu, t?iat, culoare,
masaj, facial...)
- Managementul de Program ;
- Management complet al depozitului, elementele ?i furnizori;
- Cunostinte in timp real client în camera de zi, chiar dac? nu sunt prezente la momentul ;
- Analiza serviciilor oferite de centrul de a îmbun?t??i câ?tigurile dvs. ?i pentru a maximiza
investitia dumneavoastra prin statistici adecvate ;
-. Managementul de contabilitate pentru ?ine sub ochi intr?rile ?i ie?irile din salon ?i se
calculeaz? taxele de angaja?i 
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