Η CyberArts παρουσιάζει την πλέον λειτουργική
και εύκολη λύση για κοµµωτήρια και κέντρα
αισθητικής. Το proXess Beauty αποτελεί το πιο
σηµαντικό σύνεργο για την οργάνωση του
κοµµωτηρίου ή του κέντρου αισθητικής σας.
Εξοικονοµήστε χρόνο και ελαχιστοποιήστε το κόστος
διαχείρισης του καταστήµατος σας προς το δικό σας

doITSimple

όφελος!
Το proXess Beauty διακρίνεται για την ευχρηστία,
ευελιξία και τις απεριόριστες δυνατότητες που
διαθέτει και αποτελεί το πιο αξιόπιστο εργαλείο
κάθε επιχειρηµατία!
Θεσσαλονίκη:
Εθνικής Αντιστάσεως 114 Καλαµαριά
ΤΚ:55134
Τηλ:2310- 330411 Fax:2310 334592
Αθήνα:
Σωκράτους 97 Καλλιθέα
ΤΚ:17675
Τηλ:210-9525640 Fax:210-9525642
www.cyberarts.gr

Personalizing
Information
Technology

Πλήρης
∆ιαχείριση
Αποθήκης

proXess Salon & Coiffure
Management System

 Πλήρη στοιχεία προϊόντος
 ∆ύο επίπεδα οµαδοποίησης και κατηγοριοποίησης
 Αναζήτηση µε 5 χαρακτηριστικά
 ∆υνατότητα εισαγωγής σχετικών εγγραφών πχ
οδηγίες χρήσεις, δοσολογίες κλπ
 Τιµοκατάλογοι

µε

δυνατότητα

επιλογής

χρονικού διαστήµατος που ισχύουν
 Φωτογραφίες και τεχνικά χαρακτηριστικά
 ∆ήλωση θέσης στο χώρο (ράφι, ντουλάπι, κλπ)
 ∆ιαχείριση πολλαπλών αποθηκών & υποκ/µάτων
 Ελεύθερο κείµενο για καταγραφή ιστορικού
 ∆ήλωση stock ασφαλείας, επιθυµητού υπόλοιπου
και όριο παραγγελίας για πλήρη έλεγχο των
αγορών
 Υπόλοιπο και στατιστικά στοιχεία του προϊόντος
µε µια µατιά!
 Εµφάνιση καρτέλας – ιστορικού µέσα από τα
στοιχεία του είδους µε ένα κλικ!
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Πελατολόγιο
Πωλήσεις

 Πλήρη στοιχεία πελάτη βασικά και extras
 Αναζήτησης µε 4 διαφορετικά πεδία
 Κατηγοριοποίηση πελατών
 ∆υνατότητα εισαγωγής φωτογραφιών
 Ελεύθερο κείµενο για καταγραφή ιστορικού,
προτιµήσεων πελάτη και λοιπών πληροφοριών
 Εµφάνιση ιστορικού πελάτη µε ένα κλικ ανά
πάσα στιγµή!
 ∆ήλωση προκαθορισµένης έκπτωσης

 ∆υνατότητα υπενθυµίσεων σε γιορτές και
γενέθλια

Επικοινωνία µε πελάτες

 Μαζική αποστολή e-mail και sms για
ενηµέρωση/προσέλκυση νέων
 Χρήση κάρτας µέλους µε barcode για τον κάθε
πελάτη και δυνατότητα δήλωσης πόντων σε κάθε
υπηρεσία
 Στατιστικά επισκεψιµότητας
 Το υπόλοιπο, η ενηλικίωση και ο µέσος
χρόνος αποπληρωµής µε µια µατιά από

τα

σταθερά στοιχεία!
 Εύκολη καταχώριση παραστατικού πώλησης
 ∆ιαχείριση εισπράξεων (µετρητά, επιταγήγραµµατεία- πιστωτική κάρτα)
 Προγραµµατισµός πληρωµών και υπενθύµιση
από το σύστηµα για το πότε είναι δηλωµένη η
επόµενη είσπραξη

Μείωση κόστους διαχείρισης!
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Προµηθευτές
Αγορές

 Πλήρη διαχείριση προµηθευτών & αγορών
 Εµφάνιση

καρτέλας

και

στατιστικών

προµηθευτή µε ένα κλικ µέσα από τα
σταθερά του στοιχεία!
 Το υπόλοιπο, η ενηλικίωση και ο µέσος
χρόνος αποπληρωµής µε µια µατιά!
 Εύκολη καταχώριση παραστατικού αγοράς
 ∆ιαχείριση

πληρωµών

(µετρητά,

επιταγή, πιστωτική κάρτα)
 Εξοικονόµηση

χρόνου

µε

τον

µετασχηµατισµό παραστατικών
 Προγραµµατισµός

πληρωµών

και

υπενθύµιση από το σύστηµα για το πότε
είναι δηλωµένη η επόµενη πληρωµή
 Υπενθύµιση

αξιόγραφων

(επιταγών-

γραµµατίων) προς πληρωµή
 Πλήρη

διαχείριση

δεσµευµένα,

εκκρεµείς

παραγγελιών,
παραγγελίες,

µαζική εκτύπωση παραγγελιών, αυτόµατη
δηµιουργία παραγγελίας, όρια ασφαλείας –
stock
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Παρακολούθηση
Υπαλλήλων-Πωλητών

 Πλήρη στοιχεία υπαλλήλου
 Χρέωση προϊόντων και παρακολούθηση
για το πόσο ξοδεύονται ανάλογα µε τις
υπηρεσίες που έκαναν
 Παρακολούθηση κίνησης και τζίρων
 Αµοιβές υπαλλήλων µε βάση πολιτικής
(ποσοστά προµήθειας, επίτευξη στόχου
κλπ)
 Στατιστικά ανά υπάλληλο µε ανάλυση
σε προϊόντα
 Top υπάλληλοι

Αυτόµατος υπολογισµός αµοιβών
βάση πολιτικής

P
r
o
x
i
m
i
t
y

Αναφορές

Καρτέλα προϊόντος, πελάτη, προµηθευτή
Υπόλοιπα πελατών – προµηθευτών µε
ενηλικίωση και µέσο χρόνο αποπληρωµής
Υπόλοιπα αποθήκης
Πωλήσεις & αγορές προϊόντων ανά ηµέρα,
συγκεντρωτικά, ανά προϊόν κλπ
Τζίροι πελατών ανά ηµέρα, µήνα, έτος και
σύγκριση % µε προηγούµενες τιµές
Στατιστικά ανά περιοχή
Στατιστικά ανά υπάλληλο
Τζίροι ανά φύλο (γυναικών/ ανδρών)
Αναφορές προγραµµατισµού πληρωµών
Πωλήσεις & αγορές του χρόνου
Κινήσεις υπαλλήλων
Αναφορά εκκρεµών αξιόγραφων
Εκτύπωση πελατολογίου, σταθερών στοιχείων
προϊόντων και προµηθευτών
Top υπηρεσιών
Στατιστικές αναφορές 3D πωλήσεων αγορών,
ανά µήνα, έτος, ηµέρα, σύγκριση % µε
προηγούµενες τιµές (πχ Μάρτιος 2009 µε
Μάρτιο 2010 κλπ)

Παρακολούθηση λειτουργίας
καταστήµατος οποιαδήποτε στιγµή
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Υποσύστηµα
Ηµερολογίου
Προγραµµατισµού
 Καταχώριση ραντεβού (πωλητής,
προϊόν, χρονικό διάστηµα)
 ∆υνατότητα οµαδοποίησης ανά πωλητή ή
ανά ηµεροµηνία
 Εµφάνιση ηµερολογίου σε ηµέρες,
εργάσιµη εβδοµάδα, εβδοµάδα, µήνα
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 ∆ηµιουργία περιοδικών ραντεβού υποχρεώσεων
 Μαζική διαγραφή
 Αναφορές κινήσεων ηµερολογίου
(αναφορές ραντεβού ανά υπάλληλοπωλητή, στατιστικά ανά υπάλληλο µε
ανάλυση ανά προϊόν-υπηρεσία, αναφορά
διάρκειας ραντεβού κλπ)
 ∆υνατότητα απευθείας εκτύπωσης
παραστατικού µε τις υπηρεσίες µέσα από
το ηµερολόγιο

Καταχώριση ραντεβού µε ένα
κλικ!

