
BizPoint Hud
Bokningssystemet för hudterapeuter – Snyggt, snabbt och smidigt 

Vill du ...
.. . få ägna dig åt det du är bäst på d v s vårda dina 
kunders hälsa och skönhet? 

BizPoint Hud är ett modernt bokningssystem som 
förenklar för dig och finns med hela dagen i alla 
moment. 

BizPoint Hud är ett komplett bokningssystem med 
Bokning, Kassa, samt Kundkort och Journaler. Alla 
funktioner du behöver snabbt tillgängliga.

Välj din egen design
I BizPoint Hud kan du välja mellan 28 olika designer, 
så du kan anpassa utseendet på programmet efter din
salong och smak. Sätt gärna färg på dina olika 
behandlingar, så går det snabbt när du ska göra en 
bokning och du får en tydlig överblick över vad som 
bokats.

Betala månadsvis
Fritt antal underföretag gör licenskostnaden för 
BizPoint Hud mycket konkurrenskraftig. Lämpligen 
betalar du månadsvis via autogiro så slipper du binda
upp dig. 



Bokning
Både den lokala bokningen och onlinebokningen 
finns på din egen dator på salongen så bokningarna 
alltid stämmer med vad som är bokat även om 
Internet ligger nere.

Schemaläggning för varje enskild personal gör att du 
kan optimera bemanningen.  En mycket populär 
funktion är möjligheten att sälja behandlingar direkt 
från bokningen genom ett enkelt dubbelklick - 
Smidigt eller hur?

Onlinebokningen är anpassad till både datorer och 
mobiler och dess rena design gör det lätt för dina 
kunder att välja behandling och snabbt få förslag på 
lediga tider. 

Du kan anpassa onlinebokningen efter din hemsida 
genom att t ex byta färg på knappar och bakgrund. 
Du kan även ställa in så att kunden kan se lediga 
tider och boka utan att först logga in, vilket brukar 
resultera i fler bokningar.

Med Min Tidbok kan du se alla dina bokningar 
hemifrån och i mobilen och göra ombokningar vid 
behov.

Påminnelser
Se till att dina kunder inte glömmer sina bokningar 
med hjälp av påminnelser som skickas ut automatiskt
via mejl och sms.

Kassa
Behandlingar säljer du enklast från bokningen, men  
även från lista i kassan. Produkter säljer du med 
streckkodsläsare, men de kan även väljas från en lista
med fin sökning. Du kan fritt kombinera olika 
betalningssätt, så som kontant, kontokort, presentkort
och fakturering.

Kundkort & Journaler
I kundkortet håller du reda på adress, telefon och 
mejl till dina kunder och med en enkel sökfunktion 
hittar du snabbt den kund du vill.

I hudvårdsjournalen, speciellt utvecklad för just 
hudterapeuter, finns det tre olika delar: Hudprofil, 
Ansiktsbehandlingar och Makeup.  Det finns även en 
allmän journal där du kan skriva vad du vill och få 
det sorterat i datumordning.



Specifikation
BizPoint Hud är ett bokningssystem för hudterapeuter och innehåller följande funktioner:

Bokning
• Personliga scheman
• Tillfälligt schema
• Smartbokning
• Fri bokning
• Sälja från bokningen
• Dag-och veckovisning
• Bokningskvitto

Onlinebokning
• Egenregistrering för kunder
• Bilder på tjänster
• Bilder på personal
• Lediga tider utan inlogg
• Bokning utan inlogg
• Bokningsbekräftelse via mejl
• Min Tidbok

Kassa
• Rapporter och funktioner enligt 

kassalagen
• Ställbara funktionsknappar
• Stöd för streckkodsläsare
• Stöd för integrerad kortterminal
• Fakturering
• Presentkort
• Personliga presentkort
• Tillgodokvitto
• Annan betalning
• Fri försäljning

Kundregister
• Namn, mejl, adress, telefon m m
• Sökning på namn
• Sökning på telefon
• Automatisk registervård

Journaler
• Hudvårdsjournal
• Textjournal

Påminnelser
• Automatiskt via sms
• Automatiskt via mejl

Företag
• Underföretag / hyrstolar
• Faktureringsunderlag

Personalregister
• Namn, mejl, adress, telefon m m
• Schemaläggning
• Provisionsunderlag

Produktregister
• Leverantörer
• Artikelregister
• Lager och inventering
• Inköp
• Arbete/Tjänster
• Prisberäkning
• Import av digitala prislistor

Bokföring
• 14 rapporter med många 

valmöjligheter

SafeIT
• Säkerhetskopiering
• Återställning
• Databasvård
• Import/Export

Service Center
• Uppdatering av programvara
• Hämta licens
• Förslagslåda

Övrigt
• Omfattande inbyggd hjälp
• Självstudiekurs
• Support via mejl och telefon
• 28 valbara designer

BizPoint utvecklas kontinuerligt och skillnader kan därför finnas mellan produktblad och levererad programvara. 
Verifiera viktiga funktioner med din återförsäljare före order.
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