
JEAN LOUIS DAVID 
Jak wdrożenie profesjonalnych 
narzędzi informatycznych wpłynęło 
na pracę 70 salonow fryzjerskich
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Jean Louis David wizjoner fryzjerstwa otworzył swój pierwszy salon w 1961 roku, 
na Avenue de Wagram w Paryżu i szybko wszedł do pierwszej ligi. Sukces, wynikał 
z jego innowacyjnych technik oraz pasji, z jaką traktował kobiece piękno. Uczynił 
on ze swojego fryzjerstwa sztukę, którą nieustannie udoskonalał przez kolejne lata. 
Dzisiaj, istnieje 1000 salonów marki Jean Louis David na całym świecie, co czyni ją 
pierwszą siecią fryzjerską w Europie i drugą w skali globu.

Salony kosmetyczne Jean Louis David to wyjątkowy koncept, pozwalający klientom 
na pełną metamorfozę. Daje on możliwość nie tylko zadbania o swoje włosy, ale 
również oferuje pielęgnację twarzy, dłoni, stóp i ciała. Zapewniają bogatą ofertę 
zabiegów kosmetycznych, usług manicure i pedicure, depilacji laserowej                   
i bezinwazyjnego liftingu twarzy i ciała.

W Polsce działa 70 salonów, które zlokalizowane są w wielu miastach Polski             
w tym w Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu, Krakowie, Trójmieście, Katowicach                 
i Bielsku-Białej. 

WYZWANIE
Dynamicznie rozwijająca się sieć salonów fryzjerskich i kosmetycznych 
stanęła przed wyzwaniem sprawnego dopasowania się do zmieniających 
się oczekiwań klientów , podążając za szybko zmieniającymi się trendami
i możliwościami technologicznymi, z równoczesnym podnoszeniem jakości 
świadczonych usług, jednocześnie podnosząc jakość obsługi. Marka 
wyznacza trendy jakości obsługi klienta, stawiając na jego wygodę 
i zadowolenie.
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ROZWIĄZANIE

• automatyczna 
aktualizacja 
oprogramowania 

• reinstalacja 
oprogramowania 

• nadzór nad 
poprawnym 
funkcjonowaniem 
systemu 
sprzedażowego 

• backup baz danych

• płatniczymi (np. 
Firstdata) 

• obsługującym 
program 
lojalnościowy 
klientów (Salesforce) 

•  księgowym (SAP 
Bussines One) 

• analitycznym 
(Samsung)

• backup baz danych 

• bezpieczeństwo 
sieciowe (VPN) 

• monitoring serwerów 

• naprawy, doradztwo, 
konsultacje  
i porady telefoniczne 
w zakresie 
obsługi systemu 
sprzedażowego - 
help-desk – 7 dni/12h 

• serwis urządzeń  
w salonach klienta

OPROGRAMOWANIE INTEGRACJA Z SYSTEMAMI ROZWIĄZANIA IT

Odpowiedzią na potrzeby było zastosowanie profesjonalnych narzędzi 
informatycznych ściśle dopasowanych do bieżących potrzeb. Wykorzystanie 
technologii komunikacji opartej o webservice, backupowanie łącza 
internetowego  oraz wybór RMS pozwala bez ograniczeń modelować 
przepływ informacji jak i ergonomię ich zbierania. Zintegrowane systemy 
informatyczne wspierając wiele działań marketingowych pozwalają na 
sprawną obsługę sieci sprzedaży usług i kosmetyków. Onlineowy przepływ 
kluczowych danych skraca czas wielu procesów biznesowych oraz pozwala 
na bieżąco kontrolować wartości współczynników oraz wyznaczone cele.



 

REZULTAT
• integracja systemu RMS z działającymi w firmie systemami m.in. 

księgowy, lojalnościowy, analityczny
• możliwość dostosowania autorskiego oprogramowania RMS do 

bieżących potrzeb klienta
• możliwość prowadzenia wielu zmieniających się kampanii 

marketingowych w kilku systemach jednocześnie  
• bezpieczństwo danych i gwarancja ciągłości pracy systemu 

sprzedażowego
• dostęp do szerokiej wiedzy i kompetencji z zakresu IT
•  doradztwo zakupowe oraz inwestycyjne w celu optymalizacji kosztów
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 Nasza sieć bardzo 
intensywnie pracuje 
nad rozwojem narzędzi 

marketingowych 
    i systemów informatycznych, 
które pozwalają nam na dopasowanie 
się do zmieniających się potrzeb klienta. 
System RMS tworzony przez Jantar – 
JSOFTWARE Team - daje nam możliwość 
elastycznej współpracy w środowisku, 
w którym działa jednocześnie wiele 
systemów informatycznych.  

Tomasz Bączyk

Członek Zarządu Provalliance Poland

Współpraca 
z Klientem daje nam 

możliwość uczestniczenia 
 w projekcie zarządzanym  
            z  wykorzystaniem nowych metod 
prowadzenia projektów. Wykonywane 
prace dają ogromną satysfakcję 
uczestnictwa w autorskim modelowaniu 
procesów biznesowych, jak również 
powodują że nieustannie staramy się 
utrzymywać poziom obsługi klienta 
personalnie jak i technologicznie na 
najwyższym poziomie.

Wiesław Stempak

Dyrektor Handlowy Jantar Sp. z o.o.

Zaprojektujemy infrastrukturę informatyczną również na miarę potrzeb Twojej firmy.
Skontaktuj się z nami, a wdrożymy specjalistyczne rozwiązanie dostosowane do wyzwań 

prowadzonej działalności

70 salonów 60 tyś. dokumentów 
miesięcznie

 4 integracje
 systemów

wsparcie techniczne 
dla 600 pracowników


