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PREDSTAVITEV

Bookers, program za naročanje na storitve

Enostavno naročanje na spletu
..Želite svojim strankam omogočiti enostavno naročanje na svoje storitve na spletu? Program Bookers omogoča prav to in hkrati
časovno razbremenjuje zaposlene..

Inovativni program Bookers je namenjen vsem podjetjem in podjetnikom, ki svoje stranke naročajo na storitve, kot so frizerstvo, masaža, servisi in podobno.
Prednost predstavljenega programa Bookers je v tem, da si stranke lahko
vzamejo čas in si v miru ogledajo proste termine ter rezervirajo termin, ki
jim najbolj ustreza. Prav tako lahko pridejo tudi do drugih pomembnih
podatkov, kot sta cena storitve in čas, potreben za opravljanje določene
storitve.
Zelo priročna funkcija je tudi izbira izvajalca storitve. Vsako podjetje lahko
namreč sestavi seznam izvajalcev storitve, s katerega nato stranke izbirajo
prostega oziroma tistega, ki jim je najbolj po godu. Verjetno si ni težko
predstavljati, da imamo vsi najljubšega frizerja, maserja in druge.
Program Bookers je povezan z Gmailovim koledarjem tako, da si vsako
podjetje lahko samo ustvari ime storitve in druge pomembne podrobnosti, ki so zanimive za njihove stranke. Podjetje lahko v programu Bookers določi tudi, kako daleč vnaprej sprejema naročila na svoje storitve.

Sam program je dostopen tudi na pametnih telefonih. Ti so danes v
praktično vsakem žepu in z njimi lahko stranka v vsakem trenutku preveri zasedenost terminov in želene proste termine pri svojem frizerju
ali maserju.
Program Bookers lahko deluje kot samostojna spletna stran ali pa v sklopu
že obstoječe spletne strani. Vsekakor je omenjeni program prava izbira za
vse, ki se ukvarjajo s storitvami, saj jih lahko močno razbremeni v smeri
oglašanja na telefon in usklajevanja prostih terminov za svoje stranke.
Primer demo strani za frizerje si lahko ogledate na http://salon.bff.si.
Primer demo strani za masažne salone lahko najdete na http://masaza.
bookers.io.
Za več informacij obiščite spletno stran s-graf.si ali jih pokličite na telefonsko številko 01 721 91 70. 
(P. R.)
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Računalniške novice

Maja bi se rada uredila za pomemben sestanek in pozneje za
romantično večerjo. Svoje lase zaupa le frizerju Marku in skrb za kožo
Mateji. Strah jo je, da katerega od njiju ni v službi ali pa bosta nemara
zasedena. Ker njen priljubljen lepotni salon uporablja storitev Bookers,
se na pametnem telefonu poveže vanj in takoj preveri stanje. Vesela,
ker sta oba prosta v želenem terminu, hitro označi storitev, datum, uro
in priljubljenega izvajalca storitve. V nekaj minutah je tako že brez
skrbi, saj ve, da bo na sestanku blestela, romantična večerja pa bo
popoln zaključek njenega dneva.
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