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 ÄR DU REDO ATT BO I FRAMTIDEN ?
Hantera dina kunder med ett KLICK...
BEAUTY FÖRTROENDE -. KYOMAÂ ® ONLINE är en programvara för frisörer och
skönhetssalonger
I programledningen ger all den funktionalitet som behövs för att hantera salongen, för att
optimera affärsprocesser och maximera vinsten. Du behöver inte installera något på din
dator och du kan komma åt data med bara en internetuppkoppling. De affärsdata och våra
kunder kommer alltid att vara skyddad, eftersom det inte är bosatt på din dator utan på
servern Kyoma. Dessutom har du säkerheten för att inte förlora data, tack vare de
säkerhetskopior som utförs regelbundet. Naturligtvis är endast tillgänglig från kund som
köper rättigheter, genom ett begränsat område och inte synlig för nyfikna ögon varje arkiv.
Mjukvaran finns tillgänglig på tre språk, italienska, engelska och spanska. 

 Fördelar :
- Är ett program som uteslutande ONLINE, intuitivt och enkelt att använda,
- Möjliggör fullständig kontroll av frisörer och skönhetssalonger ;
- Att säkerställa skydd och säkerhet för data;
- Du kan arbeta på olika sätt pekskärm ;
-. Enda sättet att arbeta med smartphone eller surfplatta 

 Huvudfunktioner :
- Lista med kunder ;
- Skapa och spara en anpassad flik för varje klient (t.ex. klippa, färg, massage,
ansiktsbehandling...)
- Förvaltning av schema ;
- Hela hanteringen av lagret, objekten och leverantörer ;
- Kunskaper i realtid kund i vardagsrummetäven om du inte är närvarande på den tiden ;
- Analys av de tjänster som tillhandahålls av centrum för att förbättra dina inkomster och
maximera din investering genom lämpliga statistik ;
-. Förvaltning av redovisning för att hålla under ögat in-och utgångar i salongen och
beräkna avgifterna för anställda 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               pagina 1 / 1

http://www.tcpdf.org

