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Dlaczego warto wybrać nasz program 

SPA&Wellness ? 

• Najbardziej rozbudowaną aplikacja tego typu na rynku 

• Wdrożenia w dużych salonach SPA 

• Środek dydaktyczny w szkolnictwie wyższym 

• Wspiera sieciowe drukarki fiskalne 

• Jedyna polska aplikacją SPA z możliwością obsługi hoteli 

• Program jest nieustannie rozwijany według wskazówek i potrzeb klientów 

• Jest pakietem all in one 

• Kopia dla właściciela / kierownika salonu gratis (do podglądu pracy salonu) 
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SPAVITA 
 
System SPA jest programem komputerowym zaprojektowanym z myślą o uproszczeniu 
obsługi salonów piękności, salonów kosmetycznych, SPA, solariów oraz fitness 
klubów. Ma on za zadanie stanowić pomoc w zarządzaniu bazą danych klientów, 
pracowników czy też usługami. Wbudowany moduł analiz umożliwia sprawowanie 
lepszej kontroli nad działalnością firmy. 
Program został zaprojektowany w taki sposób, aby pomimo dużych 
możliwości, pozostać przyjaznym nawet dla niedoświadczonego użytkownika. 
System SPA umożliwia integrację z wybranymi systemami hotelowymi. Gość hotelowy 
przebywając w SPA nie musi już regulować płatności na miejscu, wystarczy podać 
numer pokoju a obsługa prześle płatności bezpośrednio do systemu hotelowego. 
Wraz z wprowadzeniem wersji 2.0 SQL – program System SPA zyskał niespotykaną 
dotąd potęgę działania dzięki zastosowaniu bazy MySQL. Od tej chwili nie ma już 
znaczenia ilość osób jednocześnie pracujących w programie czy ich lokalizacja 
geograficzna. Bardzo ważnym aspektem jest również fakt, iż serwer bazy może 
pracować pod wieloma różnymi systemami operacyjnymi. 
 

Wsparcie autorskie 

Ofertę usług pomocy technicznej kierujemy zarówno do użytkowników bezpośrednich jak 

i do specjalistów odpowiedzialnych za sprawne funkcjonowanie systemów 

informatycznych w firmie. Oferowane przez nas standardy usług pomocy technicznej 

zapewnią Państwu wyjątkowy poziom bezpieczeństwa oraz pozwolą w pełni wykorzystać 

bogate możliwości aplikacji System SPA. W ramach oferowanych przez nas usług 

gwarantujemy: 

• skuteczną pomoc w rozwiązywaniu problemów 

• ograniczony do niezbędnego minimum czas reakcji na zgłoszone zapytania 

• indywidualne podejście i możliwość śledzenia postępu prac nad problemem 

• uwzględnienie potrzeb Użytkowników – umożliwienie dokonywania zmian w 

programie pod indywidualne potrzeby. Całkowity koszt wsparcia autorskiego ustalany 

jest każdorazowo przy wycenie problemu. 

Wsparcie autorskie w okresie posprzedażowym jest bezpłatne 

 

 

 


