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SOBRE
A Barber Show App, é uma plataforma criada com o intuito de prover para as Barbearias a
possibilidade ter seu próprio aplicativo para atender seus clientes. Com diversos recursos,
apresentamos esta primeira versão que tem muito a oferecer, e esteja certo que várias
novidades surgirão, caso possua sugestões nos envie através do formulário em nosso site,
temos todo prazer de ler as mensagens que nossos clientes nos enviam.

Criamos este manual visando a auxiliar você profissional que deseja ampliar seu negócio e
oferecer um atendimento de excelência.

Desde já agradecemos seu interesse!

Atenciosamente,
Team DViT Solutions,

CRIAÇÃO
Nesse capítulo falaremos sobre o processo da criação da Barbearia. Esteja ciente que é
necessário que você já possua um cadastro ativo para poder acessar as funcionalidades da
aplicação. Uma vez que adquiriu um plano você deve receber, por email, seus dados de
acesso.
O aplicativo para gestão da Barbearia se encontra disponível nas seguintes plataformas:
• Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dvitsolutions.barbershow
app.mobilebarbeiro
• iOS: https://itunes.apple.com/us/app/bsa-aplicativo-do-barbeiro/id1455883070?l=pt&
ls=1&mt=8
Sempre que tiver dúvida não deixe de nos contatar através do formulário em nosso Site ou
enviando um email para suporte@dvitsolutions.com.

PRIMEIROS PASSOS

Essa é a tela inicial, uma vez
com os seus dados de acesso
basta inseri-los e o processo de
cadastro será iniciado.

Tela de login

Essa parte que você irá inserir a
identidade visual de sua barbearia,
toque onde tem “Toque para inserir
sua logomarca”, será aberto a opção
de selecionar uma imagem. Uma vez
selecionada toque em “Enviar
imagem”. Uma vez com a imagem
enviada, toque em “Digite o Nome da
Barbearia” e coloque o nome do seu
estabelecimento, uma vez feito isso,
toque em “Próximo” para continuar!

Identidade Visual

Sempre é bom manter a comunicação
com o cliente, nesta tela você
preencherá as informações para que
seu cliente possa interagir mais com
sua Barbearia.

Contato

Cadastre seu endereço, além de
mostramos para seu cliente onde ele
poderá lhe encontrar, usaremos essas
informações para facilitar o encontro
da geolocalização do seu negócio.
Obs.: Ao digita o CEP algumas
informações são preenchidas
automaticamente.

Endereço

Aqui você confirmará a localização do
seu estabelecimento, com essa
informação o usuário poderá usar um
serviço de alguma aplicação de mapa
(como Google Maps), para traçar rota
até seu estabelecimento.

Localização
Por certo você já conhece cartão de
fidelidade certo? Bem esta é uma
forma mais interativo e divertida para
estimular o cliente a consumir seus
s e r v i ç o s . At r a v é s d e p o n t o s
adquiridos a cada serviço que você
prestar para ele, de acordo com a
quantia de pontos que ele tiver ele
pode trocar por Recompensas. Estas
são cadastradas por você que dirá o
que o cliente ganha e qual a
pontuação necessária.

Recompensas

Bem que tal um lugar onde você pode
expor o valor de cada serviço seu,
assim o cliente saberá previamente ao
invés de está perguntando.

Serviços

Você pode cadastrar algumas imagens
de seu serviço e do salão, que serão
exibidas no aplicativo do cliente.

Galeria de Imagens

Pronto, tudo feito, com isso é só
aguardar que em breve sua Barbearia
estará acessível ao cliente pelo
aplicativo Barber Show App! Simples
não?

