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 B?n ?ã s?n sàng ?? S?NG TRONG T??NG LAI ?
Qu?n lý khách hàng c?a b?n v?i m?t CLICK...
BEAUTY T? TIN -. KYOMAÂ ® ONLINE là m?t ph?n m?m qu?n lý cho ti?m làm tóc và
trung tâm làm ??p
Ch??ng trình qu?n lý cung c?p t?t c? các ch?c n?ng c?n thi?t ?? qu?n lý các th?m m? vi?n,
?? t?i ?u hóa quy trình kinh doanh và t?i ?a hóa l?i nhu?n. B?n s? không c?n ph?i cài ??t
b?t c? ?i?u gì trên máy tính c?a b?n và b?n có th? truy c?p d? li?u ch? v?i m?t k?t n?i
internet. Các d? li?u kinh doanh và nh?ng khách hàng c?a chúng tôi s? luôn luôn ???c b?o
v?, b?i vì nó không n?m trên máy tính cá nhân c?a b?n, nh?ng trên Kyoma máy ch?. Ngoài
ra, b?n ???c ??m b?o không làm m?t d? li?u, nh? vào các b?n sao l?u ???c th?c hi?n
th??ng xuyên. T?t nhiên, m?i l?u tr? ch? có th? truy c?p t? các khách hàng mua các quy?n,
thông qua m?t khu v?c gi?i h?n và không th? nhìn th?y con m?t tò mò. Ph?n m?m này có
s?n trong ba ngôn ng?, ti?ng Ý, ti?ng Anh và ti?ng Tây Ban Nha. 

 ?u ?i?m:
- Là m?t ph?n m?m ??c quy?n ONLINE, tr?c quan và d? s? d?ng;
- Cho phép ki?m soát hoàn toàn làm tóc và th?m m? vi?n ;
- ??m b?o vi?c b?o v? và b?o m?t d? li?u ;
- B?n có th? làm vi?c theo nh?ng cách màn hình c?m ?ng ;
-. Cách duy nh?t ?? làm vi?c s? d?ng ?i?n tho?i thông minh ho?c máy tính b?ng 

Ch?c n?ng chính 

 :
- Danh sách khách hàng;
- T?o và l?u tr? m?t tab tùy ch?nh cho m?i khách hàng (ví d?, c?t, màu s?c, mát xa, m?t...)
- Qu?n lý Bi?u ;
- Qu?n lý c?a nhà kho, các m?t hàng và nhà cung c?p ;
- Ki?n th?c trong th?i gian th?c c?a khách hàng trong phòng khách ngay c? khi b?n không
có m?t t?i th?i ?i?m ?ó;
- Phân tích các d?ch v? ???c cung c?p b?i trung tâm ?? c?i thi?n thu nh?p c?a b?n và t?i ?a
hóa ??u t? c?a b?n thông qua s? li?u th?ng kê phù h?p;
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-. Qu?n lý chi?m gi? d??i l?i vào và l?i ra m?t c?a các th?m m? vi?n và tính toán chi phí c?a
nhân viên 
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