
  
 
 

 

PELUGES 3.2.0  
Programa Estandar en la Gestió Integral de 
Salons de Bellesa - Peluquerías.  

    

 
 

   

 

 

 

 

 

Fitxa de Client Completa 
Totes les dades del seu client, 
historial de serveis i productes, 
pagaments, etc. 

 

Dietari de visitas 
Agenda per anotar les visites que 
tenen els seus treballadors i tipus de 
serveis. Connexió amb la seva Web 
per a visitas OnLine 

 

TPV de Vendes rapides o 
Táctil  
Vengui els seus productes de 
forma ágil, indicant venedor, 
forma de pagament, etc. 

 

Llistat de Serveis por treballadors 
Disposi en tot moment dels serveis i 
comisions realitzades. 

 

Módul de Magatzem 
Gestió de stock, productos y 
servicios, Compres, etc.  

Més de 30 informes i estadístiques 
¡Obtingui tota la informació del seu 
negoci! 

 

Seguretat i Usuaris 
Configuri la seguretat i accés en 
tots els móduls.  

Característiquess generals 
Funcioni en xarxa o vía Internet, 
realitzi copies de segurietat, 
enviament de SMS, etc 

 

ISO 9001 de qualitat als clients 
Qualtat garantitzada i auditada 
per Aenor.  

Posada a punt gratuïta 
Disposa de 1 mes de servei de 
posada en marca. 

 
 
 
 



  
 
 

 Móduls de Clients 
• Manteniment de Fitxa de Client. 
• Control de data d'alta i de naixement. Adreça completa i Email. 
• Inserció il · limitada de fotografies del client amb comparativa. 
• Gestió de Deute. 
• Visualització total de Serveis, Vendes i Productes del client en la mateixa pantalla. 
• Historial. 
• Tarifa per defecte, entre 3 disponibles. Descompte habitual. 
• Assignació de emprada per a serveis i productes independentment. 
• Agenda - Dietari de Cites. Assignació de la cita del client a una empleada. 
• Mailing a clients per Carta o SMS amb filtres per aniversari o classificació. 
• Enviament de missatge SMS al mòbil. 
• Teclat Virtual complet.  
 
 

 Móduls de Vendes 
• TPV de Vendes Ràpid, amb fotografies de famílies, productes, serveis i empreu @ s. 
• Optimitzat per a pantalles tàctils, és totalment funcional amb teclat i ratolí. 
• Formes de Pagament, lliuraments a compte. 
• Teclat Virtual Complet per a una major facilitat d'ús. 
• Informes de vendes entre dates, per producte, ... 
• Estadístiques gràfiques per setmanes, trams horaris, mesos, etc .. 
 

 Móduls de Fitxers 
• Manteniment de Fitxa de Proveïdor. Forma de Pagament. 
• Manteniment de Fitxa de empreu @. Fotografia per identificar en Tpv Tàctil. Llistat 
de Serveis per empleat / a entre dates. 
• Gestió de permisos d'Usuaris. 
• Agenda Telefónica. 
 

 Móduls de Magatzem 
• Manteniment de Fitxa d'Article. Assignació de Proveïdor que el subministra. 
• Classificació per Estètica o Perruqueria, a més de Família i Especialitat. 
• Preu de compra i 3 Tarifes de Venda. 
• Fotografia per Tpv Tàctil. 
• Control de productes sota mínims. Data d'última venda i última compra. 
• Llistat General, per Família, Proveïdor, Valoració de magatzem, .... 
• Gestió de Serveis que es realitzen als Clients. 
 

 Móduls de Compres 
• Realització de Compres a Proveïdor. Gestió de forma de pagament i enviament. 
• Gestió Venciments, amb data, import, si està pagat o no. 
• Informes per controlar les nostres compres. 
 



  
 
 

 Móduls de Comptabilitat 
• Gestió d'apunts simples d'ingressos / despeses per Concepte. 
• Canvi i Fons de Caixa, Arqueig. 
• Connexió Back - Office amb Contasof. 

 Requisits mínims 
• CPU Intel Pentium II 500 Mhz 
• 512 Mb RAM 
• Microsoft ® Windows ® XP 
• Disc Dur amb 10 Gb lliure 
• Cd-Rom 52x 
• Ratolí 
• SVGA 800x600 Resolució 

 Requisits recomenats 
• CPU INTEL Core 2 Duo 1,8 Ghz 
• 2 GB RAM 
• Microsoft ® Windows ® XP SP3 
• Disc Dur amb 40 Gb lliures 
• Gravador DVD 
• Ratolí 
• SVGA 1024x768 Resolució 
• Calaix Portamonedes a Impressora 
Tiquets Paral · lel 

 


