
myKUAFÖR

Vega Yazılımdan Müşteri karşısında imajınızı daha 
profesyonel hale getirecek YENİ NESİL bir program 

myKAUFÖR
yeni nesil KUAFÖR PROGRAMI
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Bay /Bayan Kuaför Salonları İçin 
ÖzelÇözüm

Bayan Kuaförleri, Erkek Kuaförleri ve Güzellik
Salonları için hazırlanmış kullanıcı dostu, pratik 

kullanıma sahip bir programdır. Her bir PERSONEL programı kendi 
şifresiyle açarak yaptığı işin girişini 
yapar.

 Müşterisini oturttuğu koltuğu seçip 
yaptığı işlemlerin dokunmatik ekran 
üzerinden girişini yapar.

 Müşteri bilgilerini ve daha önce yaptığı  
tüm işlemleri görür.
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Kendi  yönetim ekranı ile TÜM TANIMLARI  TEK 
EKRAN ÜZERİNDEN yapabilirsiniz!

• Kullanan Personel Tanımları (Kullanıcı)

• Buton Büyüklük ve küçüklüklerini ayarlayabileceğiniz tanım 
ekranı (Buton Stil)

• Koltuk Grupları

• Ürün ve Hizmetler için  KATEGORİ tanımları

• Ürün Tanımları 

• Müşteri Tanımları/ Yazıcı tanımları vs. 

Yönetim Ekranı 3
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KIRILIMLISTOKYAPISI
• Kırılımlı (seviyeli) stok yapısı sayesinde çok ince 

detaylara kadar ürün tanımı yapılabilmesi ve 
bunların çok kolay kullanımı

• Örneğin Dip BOYA için  Seçenek 
TANIMLAMASINDA Gelin saçı İÇERİKTE İSE  
1/10 kızıl BOYA BİLGİSİ girilebilir.

Kırılımlı Stok Yapısı 4
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KoltukGrubu Seçimi

Seçilen Koltuk Grubuna Göre sistem açık olan koltukları gösterir.

Gruplarda KOLTUK ları 3 
Kırılımlı olarak gösterir 

 İlk Kırılım da KOLTUK 
numarası

 İkinci kırılım da KOLTUK 
dolu/boş durumu

 Üçüncü kırılım da KOLTUK 
işlem Tutarı
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ÜrünGrubunagöreseçilenürünlisteyetüm
özellikleriylebirlikteeklenir

• Eklenen Ürününün Miktar + (artırılır)  -(Azaltılabilir)
• Yanlış eklenen Ürün x (Çarpı) ile Silinebilir
• Ekstra Ürün Eklenebilir (v) (stoklarınızda mevcut 

olmayan ürün eklenir)
• Ürün seçenekleri eklenip çıkartılabilir.!
• Koltuk Değişimi veya müşteri seçimi yapılabilir
• Hesap alınabilir.

Ürün ekleme Ekranı 6
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Müşteri Bilgileri

Detaylı müşteri bilgileri girişi ile müşteri hakkında tüm bilgilere 
ulaşılabilir.

 Detaylı müşteri bilgileri

 Müşteriye yapılan tüm hizmetler

 Aldığı ürünler

 Rendevuları

Müşteri Bilgi Formu 7
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Müşterilerinize Sadakat Kart 
uygulaması ile özel indirimler 
tanımlayabilirsiniz.  

Müşteri karşısında imajınızı daha profesyonel 
hale getirecek YENİ NESİL bir program
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Parçalı  /Nakit/Kartlı veya Açık hesap 
ödemealma

Tüm Ödeme Seçeneklerine  ödeme ekranında ulaşılabilir

 Müşteri bilgileri ve yapılan 
tüm işlemlere ödeme 
ekranındada ulaşılabilir.
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Tüm Hesapları Oturduğunuz yerden 

kontoledebilirsiniz!
myKUAFÖR’ den Gelişmiş Rapor Seçenekleri
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Gelişmiş Raporlar
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Özet
Müşteri karşısında imajınızı daha profesyonel hale getirecek YENİ NESİL bir program 

Genel Özellikleri

 Bayan Kuaförleri, Erkek Kuaförleri ve Güzellik Salonları için hazırlanmış kullanıcı 
dostu, pratik kullanıma sahip bir programdır. 

 Müşteri bilgilerini ve yapılan tüm işlemleri (İlgilenen personel, işlem yapıldığı tarih -
saat, oturduğu koltuk ve yapılan işlem detayları (boya, makyaj, epilasyon vb.) sisteme 
girebilirsiniz.

 Personel verilen numara sayesinde her bir personelin yaptığı işi  Günlük - Haftalık -
Aylık - Yıllık olarak rapor alabilirsiniz. 

 Personel kendi yaptığı işi Dokunmatik PC üzerinden pratik şekilde seçerbilir. • Yapılan 
işe göre Prim Hesabı oluşturulabilirsiniz. (Örn: Makyaj için %2, boya için %3, saç 
kesim ve kuaför hizmeti için %6 gibi )

 Bir koltuğa oturan müşteriye, birden fazla personelin müşterinin talebine göre işlem 
yapıp her bir personeli işlem bazında yada yapan personel bazında raporlanabilir. 
(Örn.: Müşterinin saç boyasını Ayhan, kesimi Ali, epilasyon işini Gülten, makyaj işini 
Banu yapabilir.)

 Kasanızın giriş - çıkışını tutabilirsiniz. (Günlük - Haftalık - Aylık ) 

 Malzemeciden gelen ürün bilgisini pratik şekilde girebilir ve Ürün Kontrolünü 
yapabilirsiniz.

 Müşterilerinize Sadakat Kart uygulaması ile özel indirimler tanımlayabilirsiniz. • 
Gelişmiş Raporlama Sistemi ile girilmiş verilere ulaşabilirsiniz. 

 Microsoft SQL veri tabanı sayesinde Çok Kullanıcı oluşturulabilir.

 Vega Yazılım ile Online Veri Transferi yapılabilir.

Rekabetçi Hizmet

 -Bütün verdiğiniz hizmet 
bilgilerine ulaşabilir, geçmişe ait 
tüm bilgileri sorgulayabilirsiniz
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Teşekkürler
myKUAFÖR

+90 212 427 0201

info@agteknik.com

VEGA YAZILIM - Agt Teknik Grup
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