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Rozwój rynku wymaga
zaawansowanych rozwiązań

 → Klienci oczekują tych samych 
doświadczeń zakupowych  
we wszystkich kanałach sprzedaży.

 → Sklep stanie się centrum 
doświadczeń zakupowych 
klientów. Poziom obsługi stanie się 
kluczowa dla oceny sklepu.

 → Kluczem staje się szybkość. Aby 
zapewnić najwyższą jakość obsługi 
klienta, detaliści potrzebują 
systemu prostego 
do opanowania, łatwego w użyciu, 
który gwarantuje szybką realizację 
transakcji.

 → Klienci oczekują szybkich zmian. 
By nadążać za oczekiwaniami, 
detaliści muszą inwestować 
w najnowsze technologie.

 → Retail coraz ściślej łączy się 
z social media. Klienci chętniej 
dzielą się swoimi doświadczeniami 
ze znajomymi poprzez kanały 
społecznościowe.

 → Bezpieczeństwo ma coraz większe 
znaczenie. Detaliści wymagają 
pewnego systemu do zarządzania 
sprzedażą, który zabezpieczy 
kluczowe dane biznesowe.

 → Wszech- i wielokanałowość 
stają się codziennością. Klienci 
chcą dokonywać zakupów przy 
pomocy urządzeń mobilnych, 
za pośrednictwem internetu, 
a także tradycyjnie – w sklepie 
stacjonarnym.

 → By poznać oczekiwania klienta, 
detaliści muszą być aktywni także 
na portalach społecznościowych. 

01  → Detaliści wymagają elastycznego 
systemu, który dopasuje się  
do tempa ich rozwoju.

 → Gwałtownie rośnie sprzedaż  
za pośrednictwem internetu.

 → Coraz popularniejsza staje się 
infrastruktura oparta o chmurę 
obliczeniową. 

 → Wzrosło znaczenie analiz 
umożliwiających rozpoznanie 
trendów i zachowań klientów.

 → Kluczowe znaczenie w zakupach 
detalicznych odgrywają urządzenia 
mobilne.

 → Klienci oczekują rozwiązań 
zintegrowanych.

 → Detaliści korzystający z różnych 
systemów narażają się na ryzyko 
błędnych decyzji opartych  
na nieprawidłowych danych.

 → Wzrost konkurencji w branży 
detalicznej powoduje większe 
oczekiwania w zakresie 
wskaźników zwrotu z inwestycji 
i kosztów utrzymania systemu IT.
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LS Central 
Wszechstronne, zintegrowane i skalowalne 

rozwiązanie dla retail

LS Central jest elastycznym, 
w pełni skalowalnym rozwiązaniem 
wykorzystywanym przez tysiące detalistów 
na całym świecie. Jest to zintegrowany 
system obsługujący zarówno siedzibę firmy, 
zaplecze sklepów oraz punkty POS. Dzięki 
temu, że jest wykorzystywany w całej firmie, 
umożliwia śledzenie danych, począwszy 
od momentu zawarcia transakcji w punktach 
sprzedaży, zapewniając ścisłą kontrolę nad 
prowadzoną działalnością.

LS Central został zbudowany w oparciu 
o system Microsoft Dynamics 365 Business 
Central, co oznacza, że użytkownicy 
oprogramowania mają dostęp do wszystkich 
jego obszarów takich jak finanse, sprzedaż, 
marketing, zarządzanie magazynem i usługi.

Microsoft Dynamics 365 Business Central 
zapewnia prostotę użytkowania, szybkie 
wdrożenie oraz pełne wsparcie bieżących 
i przyszłych wymagań branży handlowej. 
Podstawą sukcesu Microsoft Dynamics 
365 Business Central jako skutecznego 
rozwiązania ERP są ciągłe działania 
ukierunkowane na rozwój, które gwarantują 
jego innowacyjności i wysoką jakość. 
Koncepcja Microsoft Dynamics 365 Business 
Central oparta jest na elastyczności 
i upraszczaniu obsługi oprogramowania, 
a także gwarancji niezawodności.

02
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Prosty i szybki w działaniu

LS Central jest szybki we wdrożeniu i prosty 
w nauce. Pozwala podnieść efektywność 
działań zarówno zarządu jak i sprzedawców, 
dostarczając zaawansowane narzędzia 
wspierające zarządzanie oraz obsługę klienta.

Wgląd w sytuację firmy

Analityka biznesowa sprawia, że każdy 
zestaw danych staje się cenną informacją. 
Wyniki analiz udostępniane są przy pomocy 
standardowych narzędzi takich jak Microsoft 
365 i Outlook.

Trafne decyzje biznesowe

Dzięki lepszym możliwościom w zakresie 
zakupów i uzupełnień towarów kadra 
kierownicza, począwszy od siedziby głównej 
po sklep, może podejmować trafniejsze 
decyzje na każdym szczeblu działalności.

Dla handlu detalicznego

LS Central jest rozwiązaniem idealnie 
dopasowanym do potrzeb sklepów i sieci 
handlowych - został zaprojektowany tak, 
by kompleksowo wspierać sprzedaż 
detaliczną.

Kontrola i zarządzanie informacjami

Kadra menedżerska ma możliwość 
kontrolowania procesów zachodzących 
we wszystkich kanałach takich jak sklepy 
internetowe, mobilne programy lojalnościowe 
i sklepy stacjonarne oraz danych dotyczących 
zapasów, nabywców, dostawców, zamówień 
specjalnych i programów lojalnościowych.

Architektura oparta 
o jedno oprogramowanie dla sieci 
handlowych

Najistotniejsze funkcje handlowe są dostępne 
na poziomie sklepu, siedziby i bezpośrednio 
dla klienta. Skonsolidowane informacje 
ze wszystkich kanałów są przekazywane 
do siedziby głównej, a wygenerowane w niej 
programy i informacje przekazywane są 
do wszystkich kanałów, w celu ich aktualizacji 
i przetwarzania.

Pełna kontrola wszystkich kanałów 
sprzedaży

LS Central zapewnia pełną integrację kanałów 
sprzedaży. Dzięki temu można śledzić 
sprzedaż i zapasy we wszystkich kanałach 
- w sklepie stacjonarnym, na platformie 
e-commerce oraz poprzez urządzenia 
mobilne. Pozwala także uzyskać holistyczny 
wgląd w zachowania i upodobania klientów.

Wsparcie począwszy od centrali aż 
po sklepy

LS Central to zintegrowany system 
obsługujący zarówno centralę, zaplecze 
sklepów jak i POS. Dzięki temu, że jest 
wykorzystywany w całej firmie, umożliwia 
śledzenie danych, począwszy od momentu 
zawarcia transakcji w punktach sprzedaży, 
zapewniając ścisłą kontrolę nad prowadzoną 
działalnością.

http://www.systemRETAIL.pl
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Dla jakich firm jest
LS Central?

03

LS Central spełnia wymagania 
nawet najbardziej wymagających firm 

sprzedaży detalicznej. Korzystają z niego 
przedsiębiorstwa na całym świecie, realizując 

swoją działalność w różnych branżach.

Sieci handlowe DIY i sklepy papiernicze Sklepy wolnocłowe Zdrowie i uroda

Sprzęt sportowy Sklepy ogrodnicze Księgarnie Elektronika

Ubrania i moda Sklepy zoologiczne Meble 
i wyposażenie wnętrz

Biżuteria i zegarki

· Sieci sklepów, w których pracuje
ponad 50 pracowników

· Firm działających jednocześnie w branży retail
i innej, np. sklep z kawiarnią

· Oczekujących systemu z rozbudowaną
i kompleksową funkcjonalnością

· Sieci, których strategicznym celem jest szybkie 
rozszerzanie działalności
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POS
Punkt sprzedaży i obsługi

LS Central POS to niezawodna aplikacja 
wyposażona w graficzny interfejs użytkownika 
dla punktów sprzedaży, która umożliwia 
szybką obsługę procesów. Działa w każdym 
środowisku handlowym, począwszy 
od pojedynczych sklepów po sieci składające 
się z setek placówek. Aplikacja LS POS 
posiada bogatą funkcjonalność, ale mimo 
to cechuje ją prostota użytkowania i łatwość 
konfiguracji, niezależnie od wielkości i rodzaju 
firmy handlowej.

Dobry system POS to taki, którego 
instalacja przebiega łatwo i którym można 
sprawnie zarządzać. LS Central POS spełnia 
nie tylko te wymagania. 

Jednym z największych problemów, 
z którymi stykają się firmy handlowe, jest 
nieefektywna kontrola zapasów i niespójne 
dane sprzedażowe. Trudności te znacząco 
wpływają na wyniki firm. LS Central POS 
sprawia, że problemy takie jak niespójność 
danych czy też brak przekrojowych 
zestawień, odchodzą w przeszłość. Całe 
rozwiązanie, zarówno to wdrożone 
w sklepach, na zapleczu i w siedzibie, 

bazuje na tej samej aplikacji. Każdą 
transakcję można śledzić począwszy od jej 
zawarcia na stanowisku POS do momentu 
zarejestrowania w obszarze zapasów 
i finansów, co zapewnia pełną kontrolę 
nad prowadzoną działalnością i procesami 
handlowymi. 

Dzięki nowym rozwiązaniom POS jest 
nie tylko punktem sprzedaży, ale przede 
wszystkim punktem obsługi klienta. 
Umożliwiając sprawne zarządzanie 
informacjami dotyczącymi nabywcy 
i programów lojalnościowych, LS Central 
POS gwarantuje poprawę jakości obsługi 
klienta w sklepie. Dzięki możliwości 
składania zamówień specjalnych, LS Central 
POS pozwala zamawiać towary niedostępne 
w sklepie stacjonarnym.

04
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Zaawansowanie wyszukiwanie 
produktów

Szybie i intuicyjne wyszukiwanie produktów 
pozwoli Twoim pracownikom zapewnić 
klientom kompletne i szczegółowe informacje 
na temat specyfikacji oraz dostępności 
produktu. System zapewnia wgląd 
w dostępność zapasu w każdym kanale 
i całym łańcuchu dostaw.

Wsparcie promocji

LS Central obsługuje wiele ofert specjalnych  
i promocji, w tym sprzedaż zestawów, rabaty.
Program generuje odpowiednie oferty 
zgodnie z ustawieniami zdefiniowanymi 
dla takich parametrów jak ilości, nabywcy, 
grupy lojalnościowe, środki płatnicze, kupony 
lub kwoty transakcji.

Inteligentne narzędzia rozwijające 
możliwości pracowników 

Przekazując pracownikom potężne narzędzia 
sprzedażowe, zapewnia się wyższy poziom 
obsługi. System POS pozwala zarejestrować 
klienta w programie lojalnościowym, dodać 
preferencje zakupowe, historię zakupów 
oraz produkty rekomendowane  
do konkretnych kupujących, bazując na historii 
zakupów i upodobaniach klienta.

Elastyczne płatności oraz 
wielowalutowość

System obsługuje wiele form płatności. 
Akceptuje wiele typów płatności jak 
gotówka, waluta zagraniczna, vouchery, karty 
podarunkowe, karty klientów i inne.

Brak kolejek przy kasach

Wykorzystując mobilny POS, pracownicy 
mogą zakończyć transakcję sprzedaży 
w dowolnym miejscu w sklepie. Finalizacja 
sprzedaży, przyjęcie płatności oraz wydruk 
paragonu poza obszarem kas jest dla klientów 
ogromną wygodą. Kupujący może również 
otrzymać potwierdzenie płatności w formie 
elektronicznej poprzez email bądź jako 
e-rachunek w aplikacji lojalnościowej.

Łatwy w nauce i obsłudze

Ten sam, prosty, graficzny interfejs systemu 
POS dostępny jest zarówno na komputerach 
stacjonarnych, tabletach i mobilnych 
terminalach POS. Dzięki temu, nauka obsługi 
staje się łatwiejsza i nie trzeba doszkalać 
pracowników do każdego typu urządzenia.

Proste wdrożenie oraz konfiguracja

Działa w każdym środowisku handlowym, 
począwszy od pojedynczych sklepów, po sieci 
składające się z setek placówek. Aplikacja 
LS Central POS posiada bogatą 
funkcjonalność, ale mimo to cechuje 
ją prostota użytkowania i łatwość 
konfiguracji, niezależnie od wielkości 
i rodzaju firmy handlowej. Wygląd terminali 
może być w prosty sposób samodzielnie 
personalizowany.

Sprzedawaj w trybie offline i online

Jeżeli borykasz się z niestabilnym połączeniem 
internetowym, nie będzie to dłużej stanowiło 
problemu. Podczas gdy większość punktów 
POS w chmurze nie działa bez połączenia 
z internetem, uniemożliwiając przetwarzanie 
transakcji w przypadku awarii, LS Central POS 
działa również w trybie offline. Oznacza to, 
że bez względu na okoliczności masz 
możliwość obsługi transakcji i sprzedaży 
produktów.

http://www.systemRETAIL.pl
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Nowoczesne systemy POS zapewniają swobodę w zarządzaniu 
firmą handlową. Dzięki rozwiązaniu LS Central POS można 
przenieść działalność w dowolne miejsce. POS działa 
na tabletach i innych urządzeniach mobilnych takich jak 
iPhone. Z aplikacji można zatem korzystać wszędzie, zarówno 
w sklepie jak i w drodze. Umożliwia akceptację płatności 
kartą i paragonów dostarczanych mailem z każdego miejsca. 
Gwarantuje to niezwykłą elastyczność w prowadzeniu firmy.

Bez względu na lokalizację pracowników dzięki LS Central POS 
na urządzenia mobilne masz możliwość:

 → bezpiecznego przetwarzania płatności zgodnie 
ze standardami EMV i PCI dzięki funkcji LS Pay;

 → wykonywania krytycznych funkcji zaplecza i inwentaryzacji;

 → sprawdzania dostępności produktów we wszystkich 
sklepach i na magazynach oraz zamawiania brakujących 
pozycji

Handel detaliczny to znacznie więcej niż sklep w mieście. 
Dzisiaj to przede wszystkim relacje z klientami, którym należy 
umożliwić dostęp do sklepu z każdego dogodnego  
dla nich miejsca czy dowolnej przeglądarki. 

 

LS Central POS to właśnie część takiego zintegrowanego 
rozwiązania bazującego na technologiach internetowych. 
LS Central umożliwia klientom robienie zakupów przez 
Internet, a następnie ich odbiór w sklepie. LS Central POS 
to integralna część takiego procesu LS Central obejmująca 
przetwarzanie płatności i rejestrowanie sprzedaży, jak również 
pobranie zapasu i przetwarzanie zamówienia w sklepie. 

Dlatego LS Central POS to idealne rozwiązanie  
dla sprzedawców detalicznych, które umożliwia im obsługę 
klientów w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca.

Dostępny na Twoim 
ulubionym urządzeniu

LS Central POS może być zainstalowany zarówno 
na urządzeniach stacjonarnych, jak i mobilnych.

Na różnych typach smartfonów i tabletów.

05 EPOS i mobilny POS
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06
Połączenie manualnych i automatycznych narzędzi do uzupełniania towarów 
(replenishmentu) pozwoli Ci na efektywne zarządzanie towarami oraz redukcję liczby 
kosztownych błędów. Uzupełnianie towarów to istotny proces w branży handlu 
detalicznego. Skuteczne oprogramowanie może znacznie pomóc w optymalizacji ilości 
kupowanych towarów oraz ich dystrybucji, co z kolei wspiera utrzymanie rentowności 
biznesu. System LS Central dla handlu detalicznego zawiera specjalny zestaw narzędzi 
do zarządzania łańcuchem dostaw i uzupełniania stanów magazynowych. Kupuj 
odpowiednie ilości towarów dla poszczególnych grup produktów, optymalizuj dostępność 
oferty dzięki inteligentnej alokacji produktów w całym łańcuchu dostaw oraz zredukuj 
ryzyko występowania braków lub nadmiernych produktów. 

 → Manualne uzupełnianie towarów z planowaniem ich alokacji

Możesz łatwo alokować towary w swoich sklepach, dokładnie to planując. Ty decydujesz, 
jaka jest najlepsza strategia ich dystrybucji między sklepami na początku sezonu i zwracania 
na magazyn na jego zakończenie. Następnie system LS Central wspiera alokację zapasów, 
kalkulując optymalną dystrybucję w łańcuchu dostaw – wykorzystując dwie zasady:

• Reguła alokacji Na podstawie historii sprzedaży system oblicza, jakie zapasy powinny 
trafić do poszczególnych sklepów,

• Krzywa wag wariantów (ang. variant weight curve) Również na podstawie danych 
historycznych system sugeruje optymalne kombinacje wariantów produktów, np. rozmiar 
czy kolor. 
 
 
 

 → Redystrybuuj towary pomiędzy sklepami w sieci

Aby zwiększyć efektywność zarządzania towarami i wskaźnik rotacji, przenoś 
produkty ze sklepów z niższą sprzedażą do tych z wyższą – w ten sposób zwiększysz 
prawdopodobieństwo ich sprzedania. Zoptymalizuj dostępność towarów w sieci, 
maksymalizuj sprzedaż i zwiększaj marżę. Funkcjonalność redystrybucji zapasów pomiędzy 
sklepami sprawdzi się szczególnie:

• w celu optymalizacji transferów towarów. Automatycznie znajdź najbardziej efektywne 
opcje redystrybucji na podstawie transportu, kosztów i odległości,

• gdy w magazynach nie ma już towarów, a musisz zapewnić dostępność danego towaru 
w wybranych sklepach,

• jeśli masz w ofercie produkty sezonowe. Sprzedawaj jak najwięcej produktów za pełną 
cenę i minimalizuj straty przychodów za zrabatowane koszyki zakupów,

• aby zauważać szanse na sprzedaż. Identyfikuj sklepy z nadmiarem towaru oraz te, gdzie 
jest na niego największy popyt.

Zarządzanie łańcuchem dostaw i towarami
Redukuj koszty dzięki uproszczeniu operacji związanych z zapasami, 
logistyką i magazynem

http://www.systemRETAIL.pl
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 → Zatowarowanie z uwzględnieniem wielkości przestrzeni handlowej sklepów

Dzięki LS Central możesz optymalizować zarządzanie zatowarowaniem sklepów, uwzględniając dostępność miejsca 
na półkach w poszczególnych sklepach. Biorąc pod uwagę przestrzeń w sklepach oraz wyznaczone parametry 
jednostek produktów, system kalkuluje najlepszy wariant uzupełnienia zapasów, aby zapewnić możliwie największą 
dostępność produktów.

• Określ przestrzeń handlową dla każdego sklepu, dzieląc ją według działu, sekcji oraz pojemności półek.

• Ustal poziom docelowej pojemności dla każdej grupy produktów.

• System porówna ilości dostępnych zapasów z wyznaczonymi poziomami pojemności i poinformuje o niedoborze 
lub nadmiarze produktów z danej kategorii.

• Jeśli stany towarów są poniżej wyznaczonego poziomu, oprogramowanie zaproponuje uzupełnienie braków dla 
towarów aktualnie dostępnych w magazynie. 

 → Inteligentne prognozowanie popytu

System dla sprzedaży detalicznej LS Central dostarcza Ci również możliwość prognozowania popytu dzięki 
technologii sztucznej inteligencji, co skutkuje zmniejszeniem braków w stanach magazynowych, kosztów utrzymania 
stanów magazynowych czy liczby błędów pojawiających się w procesie planowania. Dodatkowa aplikacja chmurowa 
LS Forecast, rozszerzająca podstawowy zakres funkcjonalny LS Central, wykorzystuje zaawansowane algorytmy 
pakietu Microsoft Cortana Intelligence Suite do prognozowania, jakie towary należy zakupić oraz w jaki sposób 
je dystrybuować między sklepami, aby uzyskać możliwie najlepsze wyniki sprzedaży.

Funkcje dostarczane przez program LS Forecast:

• Analiza historycznych danych sprzedaży,

• Wykrywanie wzorców, sezonowości, trendów oraz korelacji,

• Predykcja najbardziej prawdopodobnych wartości popytu dla danych okresów na różnych poziomach,  
np. towarów, ich wariantów czy konkretnych sklepów,

• Sugerowanie konkretnych ilości towarów, które należy zakupić lub rozdystrybuować do sklepów,  
aby maksymalizować przychody.
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Inteligentne zarządzanie produktem 
Zarządzanie oraz aktualizacja cen i ofert dla wszystkich 
kanałów sprzedaży prosto z centrali

 → Proste tworzenie zapasów w centrali

Wraz z LS Central, w prosty sposób można tworzyć 
zapasy w centrali, dla różnych kanałów sprzedaży: 
sklepów stacjonarnych, sklepów internetowych, aplikacji 
lojalnościowych i urządzeń mobilnych. Dodatkowo 
oprogramowanie pozwala łatwo aktualizować ceny, oferty 
specjalne oraz informacje o kliencie. Wszystkie zmiany 
są natychmiastowo przesyłane do wszystkich kanałów. 
Administratorzy mogą także ustawiać hierarchię cen, 
przypisując różne ceny dla różnych lokalizacji.

 → Hurtowe importowanie pozycji

Funkcjonalność prostego importowania plików od dostawców 
umożliwia szybką aktualizację i tworzenie zapasów. LS Central 
pozwala na zarządzanie takimi danymi jak kody kreskowe 
czy ceny, dbając o to, by były zawsze zgodne z danymi 
przesyłanymi przez dostawców. Funkcja importowania pozycji 
jest prawie całkowicie automatyczna, jednak w razie potrzeby 
menedżerowie mogą ręcznie poprawić i zatwierdzić informacje 
na temat określonego zapasu.

 → Grupowanie produktów

System pozwala na szybkie wyszukiwanie zapasów oraz 
ich aktualizowanie. LS Central pozwala na tworzenie wielu 
hierarchicznych bądź niehierarchicznych grup produktowych. 
Istnieje także możliwość, by dodawać poszczególne pozycje 
do jednej lub więcej grup specjalnych oraz ustawić kilka 
atrybutów dla danej pozycji.

 → 6 unikalnych wymiarów

LS Central pozwala przypisać do każdego zapasu 6 unikalnych 
wymiarów jak kolor, rozmiar, styl. Ta możliwość zapewnia 
sprzedawcom pełną i dokładną wiedzę na temat sprzedanych 
produktów, ułatwiając zarządzanie i utrzymanie stanów 
magazynowych. Dokładna specyfikacja zapasów oraz 
wymiarów ułatwia pracę personelu sklepowego a terminale 
POS automatycznie wyświetlają ważne opcje dla każdej 
pozycji.
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Efektywne uzupełnianie zapasów 
Odpowiedni produkt w odpowiednim miejscu i czasie

 → Automatyczne uzupełnianie towarów 
na podstawie prognoz

Dzięki systemowi LS Central możesz nie tylko robić 
zatowarowanie o odpowiednie ilości produktów oraz 
efektywnie dystrybuować je pomiędzy sklepami, 
ale także znacznie zautomatyzować cały proces. 
Oprogramowanie prowadzi zaawansowane obliczenia 
na podstawie zgromadzonych danych o historii oraz 
prędkości sprzedaży, dzięki czemu: 

• zredukujesz sytuacje braku danych produktów 
na stanie, które prowadzą do niskiej satysfakcji 
klienta i utraconej konwersji,

• obliczysz braki w towarach dla różnych podmiotów 
– np. w firmie międzynarodowej czy sieciach 
handlowych o rozdrobnionej strukturze,

• półki w sklepach nie będą wyglądały na puste 

dzięki progom zapasów produktów, które powinny 
znajdować się na wystawie,

• zmniejszysz koszt obsługi i transportu dzięki 
wyznaczonym progom,

• zapewnisz wgląd do bieżących danych o sprzedaży 
i zapasach w całej firmie. 

 → Budżetowanie oraz funkcjonalność  
open-to-buy

W systemie LS Central możesz ustawić budżety 
do planowania open-to-buy. Dzięki temu wiadomo, 
ile produktów należy zakupić na dane okresy, aby 
zrealizować plany sprzedaży. Funkcja open-to-buy 
wspiera również kontrolowanie budżetu, umożliwiając 
ustawienia górnych limitów wydatków, których nie 
można przekroczyć. 

 → Funkcjonalności budżetowania  
w LS Central obejmuje:

• budżety sprzedaży i zakupów,

• budżetowanie oddolne, odgórne i odśrodkowe,

• możliwość kopiowania danych do budżetów Księgi 
Głównej,

• możliwość definiowania budżetów na różnych 
poziomach, co zapewnia pełną elastyczność 
w procesie planowania,

• integrację budżetów, które mogą być również 
wykorzystane w procesie automatycznego 
uzupełniania zapasów, tzw. replenishmentu.
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Odpowiedni produkt  
w odpowiednim miejscu i czasie

Maksymalizacja zysków  
i sprzedaży z metra kwadratowego

Zwiększenie sprzedaży Minimalizacja zapasów
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Zarządzanie personelem
Sprawne zarządzanie pracownikami z centrali. Efektywny proces 
komunikacji i wyższa produktywność.

 → Proste obliczanie prowizji od sprzedaży

System pozwala automatycznie obliczać prowizje 
z tytułu sprzedaży dla wybranych zapasów, grup zapasów, 
sprzedawców lub grup sprzedażowych, w predefiniowanym 
terminie. 

 → Planowanie pracy zespołu

Menedżer może efektywnie planować ile osób potrzebuje 
na zmianę i jakie zadania im przydzieli. Trafne decyzje  
są możliwe dzięki temu, że system opiera swoje zalecenia 
bazując na prognozie sprzedaży oraz czynnikach zewnętrznych  
jak warunki atmosferyczne.

 → Zarządzanie personelem 

Do rejestracji czasu pracy wykorzystywane są terminale 
POS lub inne rejestratory czasu. Zadaniem kierownika jest 
monitorowanie i zatwierdzanie wszelkich odchyleń  
od zaplanowanych harmonogramów. Efektywne planowanie 
zmian i harmonogramów przekłada się na bezproblemową 
pracę sklepów. Dzięki systemowi personel jest na bieżąco 
informowany o zaplanowanych zmianach. 
 
 

 → Sprawna komunikacja z pracownikami

Wykorzystując portal dla pracowników, jego członkowie mogą 
śledzić informacje o nadchodzących zmianach, wysyłać  
oraz otrzymywać wiadomości, wnioskować o pracę 
w określone dni tygodnia, zmiany czy dni wolne a także 
śledzić odpowiedzi udzielane przez kadrę zarządzającą. 
System natychmiastowo powiadamia menedżera o nowych 
zapytaniach, które musi zaakceptować bądź odrzucić.

 → Dopasowany do roli użytkownika

LS Central jest rozwiązaniem bazującym na rolach. Każdy 
użytkownik systemu ma przypisaną odpowiednią dla swojego 
stanowiska rolę. Dzięki temu ma wgląd jedynie w dane 
niezbędna do wykonywania swojej pracy. W ten sposób 
pracownicy mogą koncentrować się wyłącznie  
na najważniejszych zadaniach.

 → Niższe koszty administracyjne

System LS Central pozwala na szybki wgląd w kluczowe 
informacje dotyczące personelu. Menedżerowie mogą 
sprawdzić generowane koszty z podziałem między innymi 
na datę, pracowników, zmiany bądź całego sklepu. Dzięki 
temu mają możliwość zweryfikowania, czy są one zgodne 
z budżetem. System pomaga przeanalizować wydajność 
pracowników i efektywność ich pracy.
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Efektywne zarządzanie sprzedażą i cenami
Pełna kontrola nad cenami i kampaniami promocyjnymi 

 → Elastyczne ceny

LS Central to pakiet narzędzi wspomagających efektywne 
zarządzanie sprzedażą i cenami. Cena towaru może zależeć 
od wielu parametrów, na przykład od dnia sprzedaży, okresu, 
lokalizacji lub środka płatniczego. Oznacza to, że ten sam 
produkt może być sprzedany w tym samym miejscu, w różnych 
cenach w zależności od zmiennych. 

 → Obsługa programów lojalnościowych

Program pozwala nagradzać klientów za częste zakupy 
określonych produktów. System oferuje kupującym liczne 
benefity jak zniżki, gratisy nawet jeśli zakupy zostały dokonane 
podczas różnych wizyt.

 → Szeroka różnorodność ofert specjalnych 
i promocji

LS Central obsługuje wiele ofert specjalnych i promocji, w tym 
sprzedaż zestawów, rabaty. Program generuje odpowiednie 
oferty zgodnie z ustawieniami zdefiniowanymi dla takich 
parametrów jak ilości, nabywcy, grupy lojalnościowe, środki 
płatnicze, kupony lub kwoty transakcji. Ponieważ LS Central 
obsługuje wiele kombinacji parametrów, dla każdego zapasu 
można zdefiniować wiele aktywnych promocji.

 → Pełna automatyzacja

Dzięki automatyzacji systemu, pracownicy nie muszą pamiętać  
o wszystkich aktywnych promocjach. W oparciu o ustawienia 
ofert promocyjnych, system sam dodaje promocyjne stawki 
i stosuje specjalne warunki sprzedaży.
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Program lojalnościowy 
w każdym kanale sprzedaży

Lojalność i zaangażowanie są kluczem do sukcesu. 
Spełniaj oczekiwania kupujących, bazując na 

zwyczajach zakupowych klientów.

11 Jak budować lojalność klienta w handlu 
detalicznym?

Budowanie lojalności klientów wymaga wielu nakładów 
i starań. Aby realizować ten cel, należy nagradzać 
klientów powracających. Można to robić, przygotowując 
dla nich spersonalizowane oferty czy promocje – 
niezależnie od tego, czy robią zakupy on-line czy  
w sklepach stacjonarnych. System do sprzedaży 
detalicznej LS Central pozwoli Ci rozpoznawać lojalnych 
klientów i dopasowywać do nich indywidualne oferty 
produktów, promocyjne warunki sprzedaży czy 
komunikaty, a także zadba o komunikację z nimi  
w różnych kanałach i punktach styku.

Stwórz z LS Central program lojalnościowy, który 
najlepiej będzie działał dla Twojej marki – np. poprzez 
ustalenie poziomów i nagród w zależności od chociażby 
wartości rocznego koszyka zakupów. Wykorzystuj 
gromadzone dane o sprzedaży, aby pozyskiwać 
wartościowe informacje i jeszcze lepiej zadbać o swoich 
najbardziej lojalnych klientów.

 → Zarządzanie członkami  
programów lojalnościowych

Funkcjonalność zarządzania członkami programów 
lojalnościowych umożliwia wdrożenie programów 
a tym samym lepszą współpracę z klientami. Ułatwia 
to sprzedawcom identyfikację potencjalnych klientów 
i nawiązywanie relacji poprzez śledzenie ich reakcji 
i zachowań zakupowych. 
 

 → Marketing personalizowany

Warto podnieść efektywność prowadzonych kampanii 
marketingowych dzięki informacjom zbieranym  
za pośrednictwem programu lojalnościowego. Pozwala 
on na dokładne zapoznanie się z gustami i oczekiwaniami 
klienta. Jego zwyczajami zakupowymi i preferencjami. 
Dzięki tym danym, można zoptymalizować prowadzone 
działania marketingowe i segmentować klientów wg ich 
zachowań, zainteresowań, historii zakupów oraz wysyłać 
im personalizowane oferty i promocje.
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 → Witryny e-commerce

System oferuje klientom funkcjonalną 
i elastyczną platformę zakupową 
e-commerce, zapewniającą najlepsze 
doświadczenia zakupowe, wygodę zakupów 
i płatności zarówno przez komputer 
stacjonarny, tablet jak i na urządzeniach 
mobilnych. LS Central jest w pełni 
zintegrowany ze stronami internetowymi 
zbudowanymi na platformach takich jak 
nopCommerce, Magento i inne.

 → Mobilna aplikacja lojalnościowa

Klienci mogą wykorzystać aplikację  
by kupować, przeglądać katalog produktów, 
tworzyć i zachowywać listę zakupów, 
wyświetlać zdjęcia oraz szczegółowe 
opisy produktów, sprawdzać dostępność 
produktów w różnych lokalizacjach 
i otrzymywać spersonalizowane oferty 
promocyjne. Od momentu rejestracji 
klienci korzystają z wielu zalet programu 
lojalnościowego.

 → Zawsze na bieżąco

Wszystkie informacje na temat produktu, 
cen i zniżek są przechowywane i na bieżąco 
aktualizowane w LS Central oraz przesyłane 
do wszystkich kanałów. Oznacza to, że istotne 
dane są zawsze aktualne zarówno w sklepach 
stacjonarnych, internetowych jak i na aplikacji 
mobilnej.

12 Wielokanałowość
E-commerce, m-commerce, in-store: 
wykorzystaj wszystkie kanały 
do kontaktu z klientem 
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Precyzyjne narzędzia analityczne
LS Insight – system Business Intelligence
Rozwiązanie on-cloud oparte na analityce biznesowej

Przedsiębiorstwa gromadzą większe niż kiedykolwiek ilości danych, 
z pomocą których są w stanie osiągać lepsze wyniki finansowe niż 
konkurencja. Sklepy i sieci handlowe różnych rozmiarów analizują 
transakcje, by wyciągać wnioski i podejmować trafniejsze decyzje 
biznesowe - takie, z którymi są w stanie zawalczyć  
o swoją konkurencyjność. Z pomocą przychodzi system Business 
Intelligence LS Insight.

Aktualne dane pozwalają na poprawę obsługi klienta, zarówno 
w sklepach stacjonarnych, jak i online, poprzez monitorowanie 
potrzeb i kreowanie wyjątkowych wrażeń zakupowych. Mnogość 
firm w branży retail wymaga lepszego zrozumienia konsumenta 
- by móc utrzymać się na wymagającym rynku. Wsparcie w tym 
zakresie zapewnia właśnie analityka biznesowa.

Korzystaj z przydatnych informacji i zwiększ
wydajność sklepu

Nie musisz prowadzić ogromnej sieci sklepów, ani zatrudniać 
specjalistów od analizy danych, by czerpać korzyści biznesowe 
z technologii Business Intelligence. Rozwiązanie LS Insight 
zagwarantuje Ci dostęp do kluczowych informacji, z którymi 
będziesz mógł podejmować decyzje związane z Twoją działalnością 
- wszystko to z poziomu chmury obliczeniowej. Aplikacja dostępna 
w ramach Microsoft Azure może być użytkowana na dowolnym 
urządzeniu, zapewniając użytkownikowi funkcje analityczne  
i predykcyjne oparte na usłudze Power BI. LS Insight pozwala także 
na łączenie się z zewnętrznymi źródłami danych. Z rozwiązaniem 
uzyskujesz dostęp do hurtowni danych oraz gotowych modeli 
danych, pulpitów nawigacyjnych i szablonów analitycznych. 
Wszystkie możliwości LS Insight dostępne są w ramach  
systemu LS Central.

Narzędzia analityki biznesowej (BI) umożliwiają:

 → wykorzystanie danych w planowaniu strategii firmy,

 → dostęp do skonsolidowanych zestawień prezentujących 
informacje ze wszystkich obszarów działalności w tym kanałów 
sprzedaży, sklepów, kategorii, zapasów i finansów,

 → tworzenie zestawień programów lojalnościowych, 
z uwzględnieniem rankingów oraz sprawne planowanie 
dedykowanych kampanii i analizowanie ich wyników,

 → identyfikacja nieefektywnych działań ze wskazaniem osób, 
miejsca i czasu, 
 

 → utrzymanie ciągłości pracy dzięki skróceniu czasu wdrożenia 
zmian i nowych wersji,

 → poprawę wydajność organizacji, działów i zespołów,

 → podejmowanie natychmiastowych decyzji opartych  
na wiarygodnych informacjach,

 → usprawnienie procesów biznesowych, korzystając 
z odpowiednich wizualizacji,

 → korzystanie z pulpitów dostępnych w ramach ról użytkownika, 
aby monitorować wskaźniki wydajności i przygotować niezbędne 
raporty.
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Personalizowane 
rekomendacje 

dzięki LS Recommend
Uczenie maszynowe (machine learning) pozwala 

podnieść wartość koszyka zakupowego.

14

 → Efektywny asystent sprzedaży

Pracownicy otrzymują potężne narzędzie, które podnosi 
wydajność ich pracy oraz poziom sprzedaży. 
Dzięki LS Recommend są oni w stanie udzielać klientom 
porad, sugestii oraz wskazywać najbardziej dopasowane 
produkty. Wszystkie wskazówki znajdują się w systemie 
i bazują na informacjach wynikających z historii 
zakupowej danego klienta.

 → Najbardziej dopasowana alternatywa

Wraz z LS Recommend można inspirować klientów, 
wskazując produkty najbardziej odpowiadające  
ich gustom i oczekiwaniom. LS Recommend pozwala 
w łatwy sposób osiągnąć zaplanowane cele sprzedażowe. 
System pozwala menedżerom wybrać produkty, które  
są sugerowane klientom z wykorzystaniem techniki  
cross-selling’u.
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Jedno oprogramowanie dla 
wszystkich kanałów sprzedaży

Centrala  → Zarządzanie cyklem życia produktu

 → Pulpity dla operacji magazynowych

 → Manualne i automatyczne tworzenie zapasu

 → Dynamiczna hierarchia, atrybuty i grupowanie 
produktów

 → Zarządzanie i konfiguracja terminali POS

 → Zarządzanie cenami, promocjami, kampaniami 
marketingowymi

 → Open-to-buy

 → Automatyczne uzupełnianie i prognozowanie 
zapasów

 → Zarządzanie franczyzowe

 → Obsługa numerów seryjnych i numerów partii

 → Zarządzanie programem lojalnościowym oraz 
aplikacją lojalnościową

 → Zarządzanie personelem i prowizją 
od sprzedaży

 → Raporty sprzedaży oraz analityka BI

 → Zarządzanie gotówką

 → Liczenie stanów magazynowych i korekty 
dzięki prostym arkuszom

 → Uzupełnienie zapasów w sklepie według 
zapotrzebowania

 → Zamówienia zakupu i zlecenia przesunięcia

 → Historia sprzedaży

 → Rutynowe zamykanie sklepu

 → Przyjęcie oraz pobranie zapasów

 → Elastyczna architektura

 → Zgłoszenie do oferty rabatowej
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Sklep - front  → Prosty w obsłudze terminal POS/mobilny POS

 → Kliknij i obierz

 → Szybka kasa

 → Prosta obsługa

 → Wiele interfejsów użytkownika

 → Obsługa wielu urządzeń POS

 → Cross-selling produktów

 → Wzajemna sprzedaż zapasów

 → Wyszukiwanie zapasu

 → Wydajna wyszukiwarka

 → Zarządzanie członkami w ramach programów 
lojalnościowych

 → Wiele form płatności

 → Zamówienia specjalne w POS

 → Obsługa klienta

 → Mobilne aplikacje lojalnościowe (iOS, Android, 
Windows)

 → Personalizowane oferty oraz powiadomienia

 → Portal lojalnościowy

 → Sklepy internetowe

 → Dostęp do informacji o produkcie w sklepie 
internetowym  
i mobilnie

 → Mapa lokalizacji oraz wskazówki dojazdu

 → Łatwa rejestracja do programu lojalnościowego

Sklep - zaplecze  → Pulpit operacji sklepowych

 → Zarządzanie POS

 → Zarządzanie środkami pieniężnymi

 → Inwentaryzacja i korekta przy pomocy 
uproszczonych arkuszy

 → Uproszczone arkusze

 → Uzupełnienia zapasów w sklepie według 
żądania zapasu

 → Zamówienia zakupu i zlecenia przesunięcia

 → Historia sprzedaży

 → Rutynowe zamykanie sklepu

 → Przyjęcie i pobranie towarów

 → Elastyczna architektura

 → Zgłoszenie do oferty rabatowej

 → Etykiety papierowe i elektroniczne
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Jako przedstawiciel branży retail możesz wybierać spośród szeregu produktów 
współpracujących z oprogramowaniem, które to najlepiej dopasują się do specyfiki 
Twojej branży. LS Retail, z pomocą certyfikowanych partnerów, takich jak IT.integro, 
wdrażany jest w kilkudziesięciu krajach na całym świecie! 

LS Retail to wiodący dostawca rozwiązań dla sklepów i sieci detalicznych. Oprogramowanie zostało 
zaprojektowane w oparciu o technologię Microsoft Dynamics 365, oferując wielopoziomową integrację 
z systemem do zarządzania wszystkimi procesami przedsiębiorstwa - Microsoft Dynamics 365 Business 
Central. LS Retail to komplet narzędzi informatycznych typu „all-in-one”, które umożliwiają sukcesywne 
koordynowanie sprzedaży od centrali, przez sklepy, po zaplecze. System współpracuje z terminalami 
POS, zapewnia wgląd do aktualizowanych w czasie rzeczywistym danych oraz oferuje m.in. obsługę 
wielokanałowych form zakupu, sprzyjając poprawie jakości obsługi. 

Zaprojektowany 
z myślą o Twoim 
biznesie

 Zarządzanie w siedzibie głównej Zarządzanie w back-office Zarządzanie w sklepie

http://www.systemRETAIL.pl
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System pozostaje zintegrowany z rozwiązaniem LS Retail, które 
umożliwia użytkownikom dostęp do różnych funkcjonalności oferow-
anych w ramach Microsoft Dynamics 365 Business Central. Daje to 
sklepom i sieciom handlu detalicznego kompletną kontrolę nad 
wszystkimi procesami firmy, które realizowane są w oparciu o jedną, 

wspólną bazę danych. Szybsza i skuteczniejsza organizacja wynika-
jąca ze współpracy tych dwóch narzędzi pozwala na podniesienie 
wydajności procesów biznesowych oraz jakości obsługi klientów - 
zarówno w sklepach stacjonarnych, jak i na platformach e-commerce.

Microsoft Dynamics 365 Business Central to system ERP od Microsoft, stworzony z myślą o zarządzaniu organizacją. Jest dedykowany 
firmom z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, którym zależy na dostępie do nowoczesnych technologii, inteligentnej analityki 
biznesowej oraz dodatkowych rozwiązań odpowiadających na potrzeby konkretnych branż. Oprogramowanie dostępne jest zarówno 
z poziomu serwerów lokalnych, jak i platformy chmurowej, gwarantując płynne zarządzanie szeregiem obszarów funkcjonalnych -  
od finansów, poprzez sprzedaż, zakupy, magazyn, serwis czy projekty. 

“Rozwiązanie jest w pełni zintegrowane 
z systemem dla sprzedaży detalicznej - 
LS Retail”.

Bogata funkcjonalność Integracja wszystkich obszarów działalności 
przedsiębiorstwa 

Intuicyjne i elastyczne narzędzie biznesoweMożliwość rozbudowy o rozwiązania 
biznesowe i branżowe 

Dostępny zarówno w chmurze, jak i na 
serwerach lokalnych 
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Dla kogo wdrażaliśmy 
oprogramowanie LS Retail? 

IT.integro jest strategicznym partnerem Microsoft Dynamics 365 Business Central w Polsce, współpracując w zakresie efektywnej edukacji 
rynku na temat zintegrowanych systemów informatycznych oraz wdrażając najpopularniejszy system ERP z rodziny produktów Microsoft. 

Dzięki wiedzy i doświadczeniu firma zdobyła liczne wyróżnienia, m.in. Microsoft Partner Gold Enterprise Resource Planning, Microsoft 
Dynamics Regional Partner for Central and Eastern Europe, Microsoft Dynamics Partner of the Year oraz członkostwo w elitarnej 
grupie President’s Club for Microsoft Dynamics.  

IT.integro od prawie 30 lat wspiera pracę tysięcy użytkowników systemu Microsoft Dynamics 365 Business Central na całym świecie. Realizu-
je projekty zarówno dla firm polskich, jak i międzynarodowych. Dostarcza także własne rozwiązania, które rozszerzają standardowy zakres 
funkcjonalności systemu.  

Mając na względzie potrzeby naszych klientów działających w branży retail, od lat dostarczamy im nowoczesne oprogramowanie  
do zarządzania siecią sklepów oraz sprzedażą – jako Partner LS Retail. W 2021 roku uzyskaliśmy tytuł LS Central Diamond Partner 2021. 
Uhonorowanie tytułem Diamentowego Partnera świadczy o wyróżnieniu ze względu na szczególne osiągnięcia w ramach sieci partnerskiej, 
w zakresie sprzedaży, obsługi oraz wsparcia klientów, korzystających z rozwiązań LS Retail. 

Zdecydowaliśmy się na wdrożenie systemu ERP firmy Microsoft zintegrowanego z LS Retail, ponieważ 

dotychczasowe oprogramowanie ograniczało rozwój firmy – działało wyłącznie lokalnie i nie było skalow-

alne. Poszukiwaliśmy rozwiązania globalnego – wspólnego dla wszystkich naszych zagranicznych oddziałów, 

które zapewniłoby dostęp do spójnej bazy danych oraz wiarygodną analitykę.

“
”

Przemysław Madejski, Dyrektor ds. operacyjnych w Cross Poland Sp. z o. o.

Diamond
Partner 2021

https://www.dynamics365bc.pl/
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