
  

 

    Beauty Confidence Kyoma / אביזרים ברבר /
Beauty Confidence - KyomaÂ®

         
  

    BEAUTY CONFIDENCE -
KYOMAÂ®

 

  

 האם אתה מוכן לחיות בעתיד ? לנהל את הלקוחות שלך
בלחיצה... אמון KYOMAÂ .- BEAUTY ® באינטרנט
הואתוכנה לניהול למספרות ומרכזי יופי תכנית הניהול
מספקת את כל הפונקציונליות הדרושה כדי לנהל את הסלון,
על מנת לייעל את התהליכים עסקיים ולמקסם רווחים. אתה
לא צריך להתקין שום דבר על המחשב שלךואתה יכול לגשת
לנתונים רק עםחיבור לאינטרנט. נתונים העסקיים ואת אלה
של הלקוחות שלנו תמיד יהיו מוגנים, משום שהיא אינה
נמצאת במחשב האישי שלך, אך מצד Kyoma השרת.
בנוסף, יש לך את הביטחון של לא לאבד נתונים,
הודותלגיבויים המתבצעים באופן קבוע. כמובן, כל ארכיון
נגיש רק מהלקוח שקונה את הזכויות, דרךאזור מוגבלואינו
גלויים לעיניים סקרניות. התוכנה זמינה בשלוש שפות,
האיטלקית, אנגלית וספרדית. יתרונות: - האםתוכנת אופן
בלעדי באינטרנט, אינטואיטיבי וקל לשימוש; - מאפשרשליטה
המלאה במספרות ומכוני יופי ; - הבטחתההגנה ואבטחה של
הנתונים ; - אתה יכול לעבוד בדרכים מסך מגע ; -.הדרך
SMART היחידה לעבוד באמצעות טלפון או מחשב לוח
הפונקציות העיקריות : - רשימה של לקוחות; - צור ולאחסן
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אתכרטיסייה מותאמת אישית לכל לקוח (למשל, לחתוך,
צבע, עיסוי, פנים...) - ניהוללוח זמנים ; - ניהול מלא
שלהמחסן,הפריטים וספקים ; - ידעבלקוחות בזמן אמת
בסלון, גם אם אתה לא נוכח בזמן ; - ניתוח של השירותים
הניתנים על ידי המרכז כדי לשפר את הרווחים שלך ולמקסם
את ההשקעה שלך באמצעות הנתונים הסטטיסטיים
מתאימים; -. ניהול חשבונאי לשמור תחת עין כניסות ויציאות
של הסלון ולחשב את שכר הטרחה של עובדים 
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