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Jak aplikaci
získat?

S

Moderní nástroj komunikace s vašimi klienty
Nástroj pro diagnostiku vlasů
Historii návštěv klienta v digitální podobě
Zdroj inspirace a trendů pro vás i vaše klienty
Přehledné informace o produktech
Vyšší profesionální úroveň vašich služeb
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od svého obchodního zástupce, který vám na vaši žádost zašle odkaz.
Pak si budete moct jedním kliknutím aplikaci stáhnout do vašeho iPadu.
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v rámci nového programu Salon Expert Premium – jako člen tohoto nově
vytvořeného programu získáte pro váš salon iPad, přičemž aplikace bude
už jeho součástí.
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Administrátor
je majitel salonu, manažer salonu, nebo jiná pověřená
osoba zodpovědná za správu aplikace pro daný salon.
Oproti kadeřníkům má i další práva:
tMěnit údaje o salonu zobrazené v aplikaci
tPřidávat nové kadeřníky, editovat údaje o kadeřnících
tEditovat ceník služeb
tExportovat seznam klientů

Uživatele aplikace lze rozdělit do dvou úrovní,
od kterých se dále odvíjí jejich práva.
Administrátor je vždy nadřazen kadeřníkovi.
Kadeřník je vždy vytvořen administrátorem a může byt
zaměstnancem nebo OSVČ (tj. pracovat na IČO).
Kadeřník - zaměstnanec má pouze základní práva:
tVytvářet nové klientské karty
tVytvářet nové návštěvy jednotlivých klientů
Kadeřník OSVČ má rozšířené práva a navíc může:
teditovat vlastní ceník
texportovat klientská data
tmá vlastní seznam klientů

Jsem administrátor
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Po stáhnutí aplikace do vašeho iPadu vyberte jazyk a následně vyplňte požadované údaje o salonu. V pravém horním rohu můžete přidat
reprezentativní fotografii vašeho salonu, případně logo.
Pak vyplňte údaje administrátora, zvolte PIN kód a následně vyplňte
ceník.
V ceníku máte možnost vyplnit připravené položky nebo vytvořit
vlastní položky. Pro vytvoření vlastní položky v ceníku rolujte na spodní
část obrazovky, vyplňte název položky a klepnutím můžete přidávat
jednotlivé služby.
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Jako administrátor můžete do aplikace přidávat kadeřníky. Vyplňte
údaje o nově vytvořeném kadeřníkovi a přidělte mu vlastní PIN kód.
Pak vyberte, zda pracuje jako zaměstnanec nebo OSVČ (tj. na IČO).
Pokud kadeřník pracuje na IČO, bude mít vlastní ceník a také vlastní
seznam klientů. Pokud je kadeřník zaměstnancem, můžete vybrat
možnost Vidět všechny klienty – ta mu dovoluje vidět v seznamu klienty vytvořené všemi zaměstnanci příslušného salónu.

Můžete vytvořit další kadeřnickou kartu nebo editaci kadeřníků
ukončit a pokračovat na hlavní obrazovku.
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Pomocí menu v levé části domovské obrazovky administrátora
můžete upravovat údaje o kadeřnících, ceník i informace o salónu.
Nezapomeňte vždy upravené údaje uložit.

V pravé části domovské obrazovky můžete exportovat klientské
informace do Excel souboru, který bude odeslán na e-mailovou
adresu administrátora.
Taky zde můžete vyhledávat v seznamu klientů, vytvářet nové
klientské karty nebo pracovat s jednotlivými klienty.

-VHPNDGHĺQtN
Přihlaste se do aplikace pomocí PIN kódu, který vám přiřadil administrátor (administrátor se přihlásí pod vlastním PIN kódem).
Na domovské stránce můžete vyhledávat v seznamu klientů, vytvářet nové klientské karty nebo pracovat s jednotlivými klienty.
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Pro vytvoření nového klienta klikněte na tlačítko Vytvořit klientskou kartu a vyplňte
požadované údaje. Chcete-li začít novou návštěvu klienta, případně pokračovat v úpravě
neukončené návštěvy, klikněte na tlačítko Start/Pokračovat vedle jména požadovaného
klienta.
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V prvním kroku návštěvy vyplňte požadované údaje v diagnostické
kartě klienta. Po skončení zadané údaje uložte.
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Inspirační galerie vám pomůže při konzultaci střihů , odstínů barev či
konkrétních účesů. Lze pracovat jak s obrázky přímo v aplikaci, tak s bohatou galerii obrázků na Pinterestu L’Oréal Professionnel. Klient si zde může vybrat účes, který se mu líbí. Kliknutím na konkrétní účes se zobrazí prostor pro vaše poznámky,
které budu následně uložené v kartě klienta.
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V dalším kroku se zobrazí ceník, který vám umožní komunikovat klientce orientační cenu služby, snížit tak její nejistotu ohledně výsledné ceny a zpříjemnit
celkový zážitek ze služby. Pro zobrazení ceny, označte plánované služby, tj.
jednotlivé položky v ceníků a výběr uložte.
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V produktovém katalogu máte prostor doporučit klientovi produkty pro
domácí péči. Kliknutím na tlačítko „Výběr doporučených“ se na obrazovce objeví kategorie doporučených výrobků pro péči o klientovy vlasy na
základě očekávání uvedeného v diagnostické kartě. Například pokud klientka očekává intenzivní dlouhotrvající barvu, zobrazí se řady INOA Color
care a Vitamino color. Tlačítkem Rychlý výběr můžete označit konkrétní
výrobky, které budou uloženy v kartě klienta jako doporučené. Tlačítkem
Filtr otevřete různé možnosti filtrování péče a stylingu. Vyberte nejvhodnější produkty pro daného klienta a výběr uložte.
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Po samotné službě si klienta můžete vyfotografovat. V rámci jedné návštěvy lze
pořídit až 5 fotografií.
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Na závěr se zobrazí seznam vámi doporučených výrobků. Označte ty z nich,
které se klient rozhodne koupit. Pokud má klient zájem o další výrobky, přejděte
do produktového katalogu a přidejte výrobky podle jeho přání. Nakonec návštěvu uzavřete.

Po dokončení návštěvy se vrátíte zpátky na svou domovskou stránku a můžete pokračovat v práci s dalším klientem nebo
provádět jiné úpravy.

Po celou dobu práce s klientem máte k dispozici menu na horní liště, kde můžete přecházet mezi jednotlivými funkcemi.
Pokud dojde v průběhu návštěvy klienta k odhlášení z aplikace, uložené údaje budou po přihlášení k dispozici, takže můžete
pokračovat a návštěvu klienta dokončit.

á
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karta
Údaje o klientovi a historii jeho návštěv naleznete v klientské kartě,
kam se dostanete z domovské stránky kliknutím na jméno konkrétní
klientky. Zde můžete také editovat údaje o klientce, prohlížet jednotlivé
návštěvy klientky nebo kliknutím odeslat personalizovaný e-mail se
souhrnnými informacemi z návštěvy salonu. Tlačítko „Poslat souhrnný
e-mail“ najdete v kartě klienta pod konkrétní návštěvou, kde jsou
uložené i další důležité informace týkající se návštěvy včetně fotek.

Tip

Pokud s aplikaci na salonu momentálně nikdo nepracuje, může ji
využít i klientka během čekání. Bez přihlášení do aplikace je přístupná
inspirační galerie, ceník i produktový katalog. Tento rychlý přístup k
vybraným částem aplikace můžete využít v práci i vy, například když
potřebujete rychle dohledat informaci o nějakém produktu nebo se
chcete inspirovat novými účesy a trendy.
*Pro názornou ukázku práce s aplikací, shlédněte tutoriál videa, který
jsou její součástí
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k perfektním službám, nadstandardnímu přístupu
a modernímu prostředí vašeho salonu
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