
 

  
làm tóc ph? ki?n - NOVISOFT SOFTWARE GESTIONALE

TÓC TIÊN
??ng sau các ph?n m?m, các quy?n con ng??i cho b?n

 bbazar@globelife.com

 +39 0331 1706328

www.globelife.com/novisoft

TÓC TIÊN
??ng sau các ph?n m?m, các quy?n con ng??i cho b?n

B?n có hài lòng v?i qu?n lý c?a b?n?
V?i l?n ??u tiên b?i Novisoft s? không v?n ??

• Không phù h?p gi?a các tuyên b? và các ch?c n?ng th?c t?
• Các cu?c h?n ??ng b? v?i iPhone, Google Calendar, và v?i các ch??ng trình ???c s?
d?ng r?ng rãi nh?t
• Nhân viên ?ào t?o, ngay c? trong tình hu?ng này doanh thu th??ng xuyên
• Phân tích và so sánh các ph?n m?m ?ã s? d?ng
• H? tr? trong quá trình chuy?n ??i t? các ph?n m?m ?ã có trong s? d?ng tóc tiên
• Ch??ng trình không khóa
• Trung tâm cu?c g?i s?n sàng ?? ???c h? tr?

TÓC tiên cung c?p:
-Qu?n lý k? ho?ch (cu?c h?n)
-CHIP KHÁCH HÀNG CH??NG TRÌNH NGH? S?
-Màu s?c th? qu?n lý v?i l?ch s? khách hàng t? v?n
-Nhân viên và l?i nhu?n tính toán qu?n lý
-Nhanh MANAGEMENT t?i và d? t?i qua mã v?ch
-Khách hàng v?i hình ?nh và nhi?u h?n n?a
-?I?U TR? L?CH S?
-Biên lai và thanh toán t?p chí m?c và l?ch trình, khách hàng và nhà cung c?p
-Bán l? ngân hàng (POS TOUCH) thông qua các mã v?ch và qu?n lý t? ??ng b? t?m
ng?ng
-Lòng trung thành c?a th? và các chi?n d?ch ?i?m
-T? ??ng g?i tin nh?n SMS thông báo và ti?p th?
-T? ??ng g?i email cho truy?n thông và ti?p th?
– WAREHOUSE MANAGEMENT
-IN HÓA ??N, HÓA ??N VÀ HÓA ??N
-TR? TR??C ??NG KÝ VÀ H?P ??NG QU?N LÝ
-IN S? LI?U TH?NG KÊ VÀ KI?M TRA HI?U SU?T
-CHI PHÍ QU?N LÝ MÔ-?UN
-WEBSYNC mô-?un ?? t? ??ng qu?n lý d? li?u duy?t web c?a b?n t? xa H? th?ng ?i?n toán
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?ám mây cho d? li?u ??ng b?
-Sao l?u MODULE và các ch?c n?ng tiên ti?n v?i t? ??ng usb ? ??a khu v?c qu?n lý và
bailouts và web an ninh d? li?u
– S? tr? giúp và h? tr? thông qua e-mail, ?i?n tho?i D?ch v? và h? tr? t? xa tích h?p

NOVISOFT LÀ AI
Công ty có h?n 10 n?m làm Novisoft ty TNHH công ngh? h?p tác cho t?t c? các gi?i pháp
kinh doanh doanh nghi?p liên quan ??n l?nh v?c ICT. Cung c?p qu?n lý c? th? gi?i pháp
ph?n m?m. Là ??i lý ??i tác và xe h?i m?m ngoài s?n xu?t ph?n m?m tùy ch?nh m?t vài
Zucchetti mà ??u tiên PrimoFood. Sau khi bán hàng h? tr? và ??ng các cài ??t v?i các h?
tr? liên t?c cho các d?ch v? cung c?p.
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