Planos escaláveis para todo tipo de provedor de serviço.
Compare para encontrar o seu.

EUR

LIVRE

BASIC

PRÊMIO

1 equipe

4 funcionários

até 10 funcionários

1 espaço de trabalho

1 espaço de trabalho

3 espaços de trabalho

PREÇOS (Impostos locais (IVA, GST, etc.) serão cobrados além dos preços mencionados.)
€ 45 / mês
Cobrado anualmente

€ 15 / mês

Pessoal adicional a 5 €

Pessoal adicional a 4 €

Espaços de trabalho adicionais a €
8 / mês

Faturado mensalmente

€ 20 / mês

€ 60 / mês

Pessoal adicional a 5 €

Pessoal adicional a 6 €
Espaços de trabalho adicionais a €
10 / mês

clientes

Ilimitado

Ilimitado

Ilimitado

Serviços

Ilimitado

Ilimitado

Ilimitado

-

-

-

-

Reserva de salão

-

-

Reuniões online

-

RESERVAS
Reserva de serviço individual
Eventos recorrentes em grupo (aulas,
workshops, etc)
Recursos do livro (salas,
equipamentos, etc.). 10 recursos
incluídos. (Recursos adicionais a € 6 /
recurso / mês )

Nova

integração GoToMeeting

(usando Zoho Flow)

Reservas online para seus clientes
Reservas manuais para você
Cancelamento e reprogramação fáceis
Sincronização de calendário
bidirecional - Zoho , Google, O365 /
Outlook.com
Nova

atualização do calendário do

Outlook (usando Zoho Flow)
NOTIFICAÇÕES E LEMBRETES
Lembretes e notiﬁcações de texto

-

-

Conﬁrmação automática, lembrete e emails de cancelamento
Notiﬁcação automática de
reagendamento pelo administrador
Modelos de notiﬁcações por e-mail
personalizáveis
Modelos de notiﬁcações de texto
personalizáveis
Gateway de SMS (Twilio, Clickatell,

-

-

-

-

-

Hoiio, Nexmo, ScreenMagic,
ClockWorkSMS)
PERSONALIZAR
Inscrição no portal para clientes
Página de reservas hospedada em seu
domínio

-

-

-

-

Aplicativos móveis para administrador
e equipe
Conversão automática de fuso horário
para clientes
Colete anotações sobre reservas
Alterar texto no aplicativo
Adicionar campos personalizados ao
formulário de reserva
VENDAS E MARKETING
Sincronização Zoho CRM

-

Pagamento online

-

Novo

Adicionar novos compromissos

-

como assinantes no Mailchimp
(usando Zoho Flow
RELATÓRIOS
Relatórios de receita

-

Relatórios de nomeação

-

Relatórios de equipe

-

ESTENDER E INTEGRAR
Crie funções personalizadas com o
criador de scripts
Crie suas próprias integrações com
Webhooks
Integração com Stripe, Paypal,
RazorPay, Authorize.net, Forte,
WorldPay
ADMIN
Ver histórico do cliente
Remover dados do cliente (proteger a
privacidade do cliente)

-

-

Deﬁna diferentes durações de serviço
e tempos de buﬀer
Deﬁna preços para diferentes serviços
e funcionários
GERENCIAMENTO DE EQUIPE
Conceda acesso à equipe

-

Disponibilidade conjunta para equipes

-

Reatribuição de reserva

-

PÁGINA DE RESERVA E SITE
Página de reserva responsiva a
dispositivos móveis
Opções de design soﬁsticado para sua
página de reservas
Nova

paleta de cores da marca para

a página de reserva

-

A página de reserva pode ser
desativada
Incorpore a página de reserva em seu
site

-

Página de reserva personalizável.
Exibir temas e layouts de logotipo
Links de reserva personalizáveis para
funcionários, serviços e espaços de
trabalho

