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Η εφαρμογή Hair Manager LB v1.5 είναι ένα ολοκληρωμένο
περιβάλλον διαχείρισης ενός κομμωτηρίου. Συνδυάζει την
λειτουργικότητα με το χαμηλό κόστος, αφού είναι μία
εφαρμογή σε περιβάλλον της Access.
Ο χρήστης της εφαρμογής έχει την δυνατότητα να
διαχειρίζεται στοιχεία που αφορούν:


πελάτες



εργασίες πελατών



αγορές καλλυντικών ή άλλων προϊόντων



οικονομικές συναλλαγές



προμηθευτές



έξοδα ημέρας του κομμωτηρίου



αποθήκη καλλυντικών



εργασίες υπαλλήλων και αποδόσεις τους

Πιο κάτω παρουσιάζονται οι διαθέσιμες καρτέλες και
δυνατότητες της εφαρμογής.
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Καρτέλα Πελατών
Στην καρτέλα πελατών μπορούν να καταχωρηθούν για κάθε πελάτη:
1.
2.
3.
4.

Τα προσωπικά στοιχεία του πελάτη.
Οι εργασίες που έχει εκτελέσει στο κομμωτήριο.
Οι αγορές καλλυντικών ή άλλων προϊόντων που έχει κάνει.
Οι οικονομικές συναλλαγές του.

Παράλληλα ο χρήστης μπορεί να ενημερωθεί για τους πελάτες που έχουν
γενέθλια, όπως επίσης και για τις οφειλές τους. Οι οφειλές μπορούν να
εκτυπωθούν και σε κάθε πελάτη εκτός του ποσού εμφανίζονται και τα
τηλέφωνα επικοινωνίας.
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Καρτέλα Προμηθευτών
Στην καρτέλα προμηθευτών ο πελάτης μπορεί να εισάγει:
1. Τα στοιχεία του προμηθευτή
2. Τις αγορές προϊόντων (τιμολόγια)
3. Τις οικονομικές συναλλαγές που έχει το κομμωτήριο μαζί του.
Παράλληλα ο χρήστης μπορεί να ενεργοποιήσει το χρονικό φίλτρο ώστε να
αντλήσει πληροφορίες για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.
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Άλλα Έξοδα Ημέρας
Στην καρτέλα αυτή ο χρήστης εισάγει τα έξοδα του κομμωτηρίου (εκτός από τα
έξοδα προς τους ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ).

Προβολή Οικονομικών
Στην καρτέλα αυτή ο χρήστης μπορεί να προβάλλει τα έσοδα και έξοδα του
κομμωτηρίου, για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, ενώ ταυτόχρονα μπορεί να
εκτυπώσει αναλυτικές ή / και συγκεντρωτικές καταστάσεις
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Καρτέλα Αποθήκης
Στην καρτέλα αυτή ο χρήστης μπορεί να εμφανίσει / εκτυπώσει τις κινήσεις της
αποθήκης προϊόντων, καθώς επίσης και της συγκεντρωτικής εικόνας της. Στην
καρτέλα αυτή ο χρήστης εισάγει επίσης την κατανάλωση προϊόντων από την
χρήση τους στην παροχή υπηρεσίας.

Καρτέλα Υπαλλήλων
Στην καρτέλα αυτή ο χρήστης μπορεί να εισάγει / προβάλει:
1.
2.
3.
4.

Τα προσωπικά στοιχεία των υπαλλήλων.
Τις εργασίες και πωλήσεις του κάθε υπαλλήλου.
Τις οικονομικές συναλλαγές του κομμωτηρίου με τον υπάλληλο.
Σύνολα και αποδόσεις του υπαλλήλου.

Ο χρήστης μπορεί να εφαρμόσει και χρονικό φίλτρο, ώστε να λάβει
πληροφορίες για συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα (παράδειγμα την
απόδοση του υπαλλήλου σε προηγούμενο χρονικό διάστημα)
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Καρτέλα Βοηθητικών Εργασιών
Στην καρτέλα αυτή ο χρήστης εισάγει πληροφορίες που αφορούν σε:
1.
2.
3.
4.

Υπηρεσίες που παρέχονται
Προϊόντα που διακινούνται
Τύπους εξόδων
Προσωπικά έξοδα του χρήστη

Παράλληλα ο χρήστης μπορεί να εξάγει στατιστικά στοιχεία που αφορούν την
κίνηση του κομμωτηρίου, όπως και όλα τα κινητά τηλέφωνα των πελατών σε
Excel.

Η εφαρμογή επιδέχεται μετατροπές κατά απαίτηση του πελάτη, έναντι
πρόσθετης αμοιβής.
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