היעד  -הצלחה!

iMaster PRO

 iMasterהינה חבילת תוכנות הייחודיות לניהול מתקדם של עסקי יופי בעלת פוטנציאל מוכח
בהגברת רווחיות ויעילות העסק.
אם אתה מנהל ספא ,סלון יופי או מספרה ,במשפחת תוכנות  iMasterתוכל למצוא פתרון ניהולי
מותאם לדרישות העסק.
 iMasterמעניקה לך יתרון תחרותי מובהק:
 שילוב מלא בין יומן עבודה ,מועדון לקוחות ,ניהול עובדים ,מלאי וקופה רושמת. הגברת יעילות עסקית תוך צמצום הפסדי זמן עבודה ואדמיניסטרציה. הרחבת פעילות עסקית בעזרת כלים שיווקים מובנים. מנגנון דוחות מפותח בעל אפשרויות אינסופיות לתמיכת בהחלטות. ידידותיות ומראה מהודר גורמים לפשטות מהנה בעבודה יום-יומית. גמישות התוכנה מאפשרת ניהול סל שירותים שונים וטיפולים מגוונים. אפשרות לאימות ביקור דרך  SMSלהפחתת תופעה כי 'אי הגעה' ,מגבירה רווחיות וגורמותלקוחותיך לתחושת אירוע מיוחד.
תכונות עיקריות של התוכנה.
יומן עבודה
יומן עבודה מרוכז של  iMasterהופך את החיים לקלים יותר.
אתה תופתע לגלות כמה פשוט לשפר ניהול העסק וגם לחסוך
בזמנך.
אפשרות ניהול היומן לבחירתך :לפי חדרים או לפי העובדים.

מאגר לקוחות
מידע זו עצמה ומפתח לחוג לקוחות אמינים .לגרום ללקוח
להרגיש מחויבות -עם  iMasterזה הרבה יותר פשוט.
במיוחד עבור סלוני כלות פותחה כרטסת אירועים .עכשיו יותר
קל ויותר נוח לתכנן ולנהל אירוע.

קופה רושמת
המידע מיומן עבודה מועבר ישירות לקופה רושמת .כך שלא
צריך לעבוד קשה ניתן לבצע תשלום באמצעות :כרטיס אשראי,
המחאות ,מזומן ,שובר זיכוי וכו'.
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ניהול מלאי
בעזרת  iMasterאתה יכול לחסוך את זמנך וכספך תוך
ניהול מלאי נכון.

ניהול שירותים /טיפולים
ניהול סל טיפולים תוך שיוך לחדרים ועמדות עבודה,
משתלב ישירות עם יומן עבודה ,ומאפשר למנוע מצבי
כפילות ואי-נעימות ללקוח.

ניהול עובדים
גם ניהול עובדים הפך לפשוט יותר .אתה יכול לתכנן שעות
עבודה ולקבוע הרשאות .סידור עבודה משתלב עם יומן
עבודה כדי שתהיה מודע על זמינות העובדים.
שעון נוכחות מובנה מאפשר לעקוב אחרי הגעת העובדים
והיעדרותם.

דוחות וסטטיסטיקה
דוחות של  iMasterמאפשרים לך להפיק כל מידע נדרש
לצורך קבלת החלטה על התקדמות העסק iMaster .נותנת
לך את כל המידע על מנת להגיע לצמרת ולהישאר בה.
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שיווק
מודול שיווקי מאפשר להגביר מחזור ורווח.
תוך שימוש במידע שנשמרת בתוכנה  ,iMasterאתה יכול בקלות
לאתר:
 לקוחות שלא חזרו יומי הולדת של לקוחות לקוחות אשר לא רוכשים מוצרים לקוחות אשר רוכשים מוצרים /טיפולים ספציפייםתוך שימוש במידע זה ,אתה יכול לשלוח מכתב פרסומי ,מייל או  SMSלכל אחד מהקבוצות
האלו .לדוגמה ,זה הפך להיות מאוד קל לשלוח ברכת יום הולדת עם הצעת  15%הנחה על
שירות /מוצר במשך חודש iMaster .מאפשרת להפוך את השיווק לשגרה להגברת תנועה
בעסק.כמוכן הינך יכול לצאת עם מבצע מרוכז לכל הלקוחות iMaster .הופכת להיות כלי העיקרי
לקידום קמפיניים ומבצעים להגברת מכירות ,עידוד לקוחות להשתמש בשירותים נוספים ובסופו
של דבר להרוויח יותר כסף.

 SMSטכנולוגיה
 SMSהפך לכלי שיווקי הנפוץ ביותר iMaster .נותנת אפשרות
לאימות ביקורים בעזרת שליחת  SMSלטלפון נייד של לקוח
וקבלת אישור או ביטול ישר ביומן עבודה.
הדבר מביא לחסכון כספי ושיפור יעילות העבודה.
 iMasterמאפשר שליחת המונית  SMSתוך פנייה לכל לקוח
בשם ,זה הופך את ההודעה לאישית יותר.

לקבלת פרטים נוספים ,טלפנו072-2122767 :
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