We make business easy

Retalho de forma fácil

Soluções em tempos de mudança
O retalho está a mudar rapidamente
• O Omni-canal é, agora, a norma:
os consumidores querem comprar
usando um dispositivo móvel,
e-commerce e lojas físicas, e esperam
que todos os canais estejam
integrados.
• A loja física tornar-se-á o foco
da experiência de retalho. A
qualidade do serviço irá diferenciar
os retalhistas vencedores dos que
menos se destacam.
• A velocidade é a chave do sucesso.
Para garantir um melhor serviço ao
cliente, os retalhistas precisam de um
sistema que seja fácil de aprender
e simples de usar, e que garanta
transações rápidas e filas curtas no
checkout.

Com o LS Nav podemos, agora, seguir
transações individuais desde o POS até à
contabilidade geral, o que maximizou o
controlo sobre o nosso negócio.”
— Shibu Abraham
Bahrain Duty Free

• O retalho está a tornar-se cada
vez mais social, e os consumidores
tendem a partilhar a suas últimas
compras e a pedir conselhos nas
redes sociais. Os retalhistas precisam
estar lá.

• As vendas no canal e-commerce irão
continuar a crescer, rapidamente.
• O consumidor exige uma mudança
muito mais rápida. Para acompanhar
o ritmo, os retalhistas precisam de
um sistema com a última tecnologia,
que está constantemente a ser
melhorado e atualizado.
• A segurança é primordial: os
retalhistas precisam de um sistema
de gestão de confiança, que irá
guardar e gerir com segurança a
informação chave do seu negócio.
• Os retalhistas precisam de um
sistema flexível que possa crescer
com eles.
• As análises de dados irão ter um
papel cada vez mais importante, na
identificação de tendências e dos
comportamentos dos consumidores.
• Os retalhistas que usam diferentes
sistemas correm o risco de terem
dados inúteis e desajustados à
realidade.

Os retalhistas de sucesso irão adotar novas tecnologias e transformar o seu
negócio. Como irá medir essas mudanças?

LS Nav: escalável e eficiente

On-premises

Na cloud

Híbrido

Oferecemos várias opções de instalação, dando-lhe a
flexibilidade de preparar o seu LS Nav baseado no melhor
modelo que encaixa no seu negócio e no seu orçamento.

LS Nav é uma solução de software flexível e altamente escalável usada por milhares de
empresas de retalho e de restauração em todo o mundo.

Simples e rápido

O LS Nav é rápido de implementar e de aprender. Habilita tanto os gestores como
os colaboradores, dando-lhes todas as ferramentas que precisam para servir os
consumidores com o menor número de cliques possível.
Moda

Eletrónica

Duty free

Mobiliário

Alimentar

Farmaceutica

DIY

Lojas de animais

Para retalho e restauração

Também gere uma cafetaria ou um restaurante nas suas lojas? Então LS Nav é a
escolha perfeita para si. Foi especialmente desenhado para gerir negócios de retalho
e restauração num único sistema, oferecendo todas as ferramentas que precisa para
tornar o seu trabalho mais fácil, quer seja no bar ou na loja.

Desde a sede até à loja

O LS Nav, construído sob Microsoft Dynamics NAV é um sistema integrado end-to-end,
então, tanto o POS como o back-office e a sede, usam a mesma aplicação. Isto permite
acompanhar transações individuais, desde o POS até à contabilidade, maximizando o
controlo sobre o seu negócio.

Total controlo através de todos os canais

LS Nav possibilita uma integração total dos canais. Isto significa que pode acompanhar
vendas, stock e produtividade, ao vivo, em todos os seus canais. Tenha uma visão
geral dos seus consumidores, compras e negócio, e esteja sempre no topo de todas as
atividades que acontecem tanto na sua loja, como na sua plataforma e-commerce ou nos
dispositivos móveis dos consumidores.

Gasolineiras Retalho especializado

Um Ponto de Venda e Serviços
Consegue oferecer aos seus clientes um serviço rápido e eficiente em qualquer lugar da sua loja?
Procure produtos, atenda clientes e processe vendas rapidamente com o sistema Ponto de Venda (POS) versátil e intuitivo do LS Nav.

Pesquisa avançada de produtos

Pagamento flexível e múltiplas divisas

Traga o processo de checkout até ao cliente

O interface gráfico do Ponto de Venda (POS) torna a aprendizagem
mais fácil. POS fixos, tablets e móveis todos partilham a mesma
aplicação, então só precisa treinar a sua equipa uma vez.

Uma pesquisa rápida e intuitiva facilita a que os seus colaboradores
forneçam ao cliente informação detalhada acerca das características
dos produtos e disponibilidade dos mesmos, onde quer que se
encontrem na loja. Encontre os produtos que os seus clientes procuram
com a visibilidade de inventário “cross-channel”: o LS Nav POS dá
aos colaboradores um acesso ao inventário, em toda a cadeia de
abastecimento.

Sem mais filas no checkout: com o POS móvel, a sua equipa pode
registar transações em qualquer ponto da loja. Finalize a compra
onde quer que o cliente esteja, receba o pagamento e imprima o
recibo ou envie o recibo por email ou como recibo eletrónico para
clientes fidelizados.

Ferramentas de venda para capacitar os seus colaboradors

Dê à sua equipa um assistente de vendas poderoso, que o irá ajudar
a fornecer um serviço ao cliente ainda melhor. No POS pode registar
clientes nos programas de fidelidade, aceder às suas preferências e
ao histórico de compra e sugerir produtos recomendados específicos
para o gosto de cada cliente – e muto mais.

Suporte para ofertas e promoções

O POS suporta vários tipos de descontos, como o Mix & Match, Multicompra, descontos e promoções. Ajude os seus clientes a retirar
vantagens das melhores promoções: o sistema notifica a sua equipa
quando os produtos são parte de uma promoção, para que esta possa
informar os clientes.

O sistema suporta múltiplas formas de pagamento para a mesma
transação. Aceita múltiplas formas de pagamento incluíndo
numerário, cartões, divisas, vouchers, cartões oferta, cartões de
fidelidade e outros mais.

Fácil de aprender – Simples de usar

Poderoso e de fácil configuração

Por causa da sua flexibilidade, os nossos terminais POS adaptam-se a
diferentes tipos de retalho com diversas necessidades e ambientes –
desde uma simples loja a cadeias de retalho, com centenas de lojas. O
aspeto do ponto de venda pode ser facilmente personalizado sem que
precise de assistência: adicionar imagens nos botões e definir atalhos
que servem o seu negócio e as necessidades da sua equipa.

O LS Nav é muito mais do que um software POS. Podemos
controlar facilmente os nossos níveis de stock, simplifica
as vendas com o POS Mobile, tem gestão de dados
centralizados e mais. Com o LS Nav POS a equipa pode
focar-se em dar assistência aos clientes sem terem de
fazer pausas para encontrar a informação necessária”
— Günther Grimm
Weber Grills

No seu dispositivo preferido
O LS Nav POS pode ser desenvolvido em dispositivos móveis ou fixos,
incluindo vários modelos de smartphones e tablets.

Gestão em loja
Visão total dos processos e operações
Monitorize os seus indicadores chave de performance (KPIs), gira o seu inventário,
prepare uma temporada, planeie com antecedência produtos a comprar e distribua-os
de acordo com as necessidades – tudo feito na sua sede.

Processos simples de inventário em dispositivos móveis

Gira todos os seus processos de inventário no Back-office ou nos seus dispositivos
móveis. Permita que a sua equipa lide com todos os processos necessários de
inventário, incluindo Recepção, Picking, Inventário, Transferências e Pedidos de
Impressão de Etiquetas em dispositivos móveis.

Gira etiquetas de prateleira ou de produto

O LS Nav vem com uma gestão sofisticada de etiquetas de prateleira que consegue lidar
tanto com as etiquetas em papel como as eletrónicas. O sistema consegue, também,
imprimir etiquetas de preço e quantidade.

Gestão da Campanha de Retalho

No LS Nav pode facilmente criar e gerir campanhas de promoções especiais. O sistema
regista todas as vendas derivadas da campanha, facilitando aos gestores a análise do
progresso e os ganhos derivados de cada campanha.

Nós queríamos ter um controlo total sobre o fluxo
de informação, dentro e fora da empresa, de forma a
fornecer um serviço ao cliente de alto nível e otimizar
recursos. LS Nav correspondeu maravilhosamente aos
nossos requisitos de gestão e às nossas necessidades
específicas.”
— Pham Bao Minh
Vascara

Gestão inteligente de produto
Organize os seus produtos e ajuste o seu serviço
Gira e atualize produtos, preços e promoções para todos os seus canais de vendas, a
partir da sua sede.

Simples criação e manutenção de produtos

Com o LS Nav pode criar produtos de forma centralizada para todos os seus diferentes canais
de vendas: lojas físicas, e-commerce, apps de fidelização e dispositivos móveis. Atualize
facilmente os preços, promoções e a informação do cliente desde a sua sede, e transfira
automaticamente as alterações pelos múltiplos canais.
Os administradores podem, ainda, definir uma hierarquia de preços, por exemplo, definir
diferentes preços individualmente por diferentes lojas, grupos de lojas ou e-commerce.

Hierarquia de produtos

Procure rapidamente por determinado produto e atualize a informação. LS Nav possibilita
a existência de múltiplas hierarquias ou grupos não-hierárquicos de produtos. É, também,
possível colocar inserir produtos em um ou mais grupos especiais, ou definir múltiplos atributos
para os produtos.

Importação de produtos em massa

Use a funcionalidade direta de importação de produtos do sistema para importar ficheiros dos
fornecedores, para criar e atualizar o catálogo de produtos da empresa. Com o LS Nav é fácil
atualizar e manter a informação (por exemplo, de códigos de barras ou preços), garantindo
que a lista de produtos está sempre atualizada, de acordo com a informação providenciada
pelo fornecedor. Embora a funcionalidade de importação de produtos seja maioritariamente
automatizada, os gerentes podem verificar, corrigir e finalizar as informações manualmente
antes que os produtos sejam atualizados.

Cor e tamanho até seis dimensões

LS Nav permite aos utilizadores atribuir até seis dimensões exclusivas a cada produto – por
exemplo cor, tamanho, estilo. Esta função permite aos retalhistas ter informação fidedigna
para cada produto vendido, melhorando a manutenção do seu inventário e ajustando o
reaprovisionamento de produtos. Especificar as dimensões dos produtos também simplifica o
trabalho da sua equipa, porque o POS mostra automaticamente apenas as opções existentes para
cada um produtos.

Com o LS Nav temos a visibilidade e o rastreio, não
só do que a equipa regista, mas do fluxo inteiro
de inventário, e estamos habilitados a definir
controlos no sistema, de acordo com os nossos
requisitos.”
— Denise Clarke
Care-A-Lot Pet Supply

adidas
A adidas é o segundo maior fabricante de roupa desportiva do mundo. Há mais de 3.000 lojas adidas
no mundo, e mais de 800 delas utilizam LS Nav.
A experiência de compra mundialmente conhecida que a adidas oferece é possível, também, devido ao
LS Nav, que tem ajudado a marca a alcançar e otimizar o cenário de retalho, fornecendo:
• Melhorias contínuas no sistema.
• Alta usabilidade: os menus autoexplicativos
tornam a formação da equipa clara, fácil e
rápida de utilizar.
• Compreensão profunda do ambiente dos
processos de negócios.
• Um ponto de vista de retalho global.

Home Hardware

• Altos níveis de personalização para ir de
encontro aos requisitos legais e fiscais locais.

Home Hardware é o maior retalhista independente para
melhorias do lar, no Canadá, operando em 1,050 lojas
por todo o país.

• Extrema flexibilidade: o sistema pode reagir de
forma fácil e rápida aos requerimentos do
mercado e às suas mudanças.

Desde que implementou o LS Nav, tem recolhido
inúmeros benefícios:

• Suporte de alta qualidade, ajudando a conduzir
a mudança e alcançar resultados de forma
rápida e eficaz.

• Fácil gestão de contratos complexos de vendas e
de serviços.
• Gestão das comissões da equipa.
• Implementação de vários programas de descontos,
pacotes de vendas e programas de aluguer.
• Negociação em vários idiomas.
• Segurança, backup e suporte.

Flemingo
Flemingo é um operador internacional de viagens e isento de impostos, com atividade em 140 outlets,
em 32 países nos 4 continentes.
Com a ajuda do LS Nav, as lojas Flemingo podem, facilmente:
• Capturar o cartão de embarque e as informações
do passaporte manualmente ou por scanner.

• Ir ao encontro das normas fiscais e alfândegas
do local.

• Calcular e aceitar pagamentos em
múltiplas divisas.

• Verificar que localizações são mais lucrativas.

• Possibilidade de compra e recolha no regresso.

• Gerir as lojas e os outlets num único sistema.
• Ter uma visão unificada de informações
financeiras críticas e de merchandising.

• Pedidos/faturação centralizados desde a sede até
aos centros de distribuição.
• Integração fácil com os sistemas já existentes.
• Gestão de cartões de oferta, programas de
fidelização e compras personalizadas.
• Potencial de crescimento contínuo: Home
Hardware pode mudar e crescer dentro da mesma
plataforma.

Juventus F.C.
Juventus F.C. é um dos maiores clubes europeus de futebol. Para além da equipa de futebol, a empresa
gere um canal B2B, um canal e-commerce, inúmeros outlets de retalho e lojas pop-up temporárias.

Scandlines
Scandlines é uma das maiores empresas de transporte
marítimo de pessoas, com restauração e lojas de
retalho a bordo, assim como nos cais de embarque e
desembarque.
De acordo com Henrik Ingemand, Vice-Presidente do
Catering, Scandlines, encontrar o sistema correto de
gestão não foi uma tarefa fácil: “Retalho e catering são
duas coisas diferentes. Uma fórmula não serve para
tudo.” Contudo, Scandlines encontrou o sistema que
consegue gerir tudo isto: o LS Nav.

Desde que implementou o LS Nav, a Juventus consegue:
• Ver em tempo real as transações de todas as
suas lojas no Back-office.

• Adicionar informação no sistema e
personalizar produtos.

• Gerir lojas físicas e online num só sistema.

• Estar sempre operacional e vender mesmo
quando a rede está em baixo.

• Facilmente escalar e abrir novas lojas, com a
adição de novos Terminais POS.

• Manter as filas curtas nos tempos de pico,
graças à capacidade de resposta do sistema.

Ao implementar o LS Nav, a Scandlines ganhou:
• Uma solução standard única tanto para o retalho
como para o catering.
• Aumento da rapidez do serviço, graças à
automatização.
• Business Intelligence. Scandlines pode agora seguir
o seu negócio até ao nível da unidade, em termos
de vendas, recursos e custos.
• Um programa de fidelidade completo com a
app, website, gestão de membros e opção de
campanhas segmentadas.

aswaaq
aswaaq é uma cadeia de retalho nos Emirados Árabes Unidos (EAU). Os seus centros comunitários
possuem supermercados de última geração, complementados por uma variedade de lojas e serviços.
O LS Nav deu à aswaaq a possibilidade de:
• Criar um ambiente de loja único e moderno.
• Dar aos consumidores uma experiência
de checkout única, com o self-checkout e
assistência pessoal.
• Aproveitar uma maior eficiência. Os diretores
têm uma visão 360º das suas operações de
negócio e podem tomar decisões imediatas
que melhoram a organização.

• Reduzir o trabalho manual com as
automatizações, como a etiquetagem
eletrónica de prateleiras.
• Reduzir os custos e o tempo de formação da
equipa.
• Usar um sistema de gestão que irá suportar o
seu crescimento e desenvolvimento futuro.

Reaprovisionamento efetivo
O produto certo, no sítio certo, na altura certa
Reduza o capital investido no inventário e aumente a sua rotação de produtos,
funcionalidades de merchandising e inventário de LS Nav.

Reaprovisionamento manual com planos de alocação

LS Nav Allocation Plan é uma ferramenta poderosa para preparar estações, planear
compras e decidir como distribuir os produtos de retalho. Planeie o processo de compras,
alocando produtos a lojas e planeie o inventário para o armazém. Os gestores podem
optar por reaprovisionar e alocar o inventário manualmente, ou distribuir quantidades
de inventário específicas por lojas e/ou parceiros de franchising. Baseados nas
necessidades, os gestores podem decidir entre dois métodos de alocação, que permitem
níveis diferentes de controlo para o utilizador.

Reaprovisionamento automático, incluindo forecast

A função de reaprovisionamento automático no LS Nav simplifica a distribuição de
produtos e o seu planeamento, reduz o custo de inventário dos produtos e fornece
um maior nível de disponibilidade de stock em todos os seus armazéns e lojas.
O sistema oferece várias classes de métodos de forecasting para perceber todas as
tendências no histórico de vendas. Esta solução consegue, ainda, calcular pontos de
segurança, baseados na variação de vendas, para alcançar níveis ótimos de inventário.

Open-to-buy

A funcionalidade Open-to-buy permite que os retalhistas controlem a quantidade de
capital investido nos produtos, durante o ciclo de vendas. Esta função também pode
ser usada para mostrar a diferença entre quanto inventário é preciso e quanto existe
efetivamente disponível. Isso inclui inventário atual, em trânsito e quaisquer ordens de
compra pendentes de receção.

Gestão de staff

“A nossa equipa gasta imenso tempo a criar
informação e ainda mais a analisá-la, o que possibilita
trazer real valor para o negócio.”
— Clare Vella
Club 21 | Armani Exchange

Visão total da força de trabalho
Tenha a gestão do seu staff desde a sede, melhore a comunicação e maximize a
produtividade com o LS Staff Management.

Calcule comissões de vendas

O sistema permite que calcule automaticamente comissões de
vendas para produtos selecionados, para grupos de produtos,
para grupos de colaboradores ou para cada um dos colaboradores
individualmente, por períodos pré-definidos. As comissões de vendas
são, depois, automaticamente colocadas no histórico da empresa para
rastreabilidade completa.

Planear turnos

Planeie quantas pessoas de cada função precisa em cada turno,
baseado nas previsões de vendas, orçamentos por função e fatores
externos, como a previsão do tempo.

Comunique com os seus colaboradores

No Employee Portal a sua equipa pode visualizar os seus futuros turnos,
enviar e receber mensagens, aceitar ou rejeitar pedidos de trabalho,
solicitar trabalho em dias específicos, pedir mudanças de turno ou tempo
de descanso e ver a resposta do seu gestor a esses pedidos. O sistema
alerta imediatamente os gestores para essas solicitações que precisam de
resposta, as quais podem aceitar ou rejeitar.

Desenhado para a sua função

O LS Nav é uma solução baseada em funções. Isto significa que
tanto o Back-office como o Terminal POS mostram exatamente a
mesma informação que cada colaborador precisa para desempenhar
o seu trabalho.

Corte os seus custos administrativos

Reveja rapidamente toda a informação importante acerca do seus
colaboradores num painel de controlo. Verifique os custos diários
do seus colaboradores, os seus membros, turnos e lojas, obtenha
uma visão precisa das horas de trabalho e assegure-se que os
custos vão de encontro ao seu orçamento. O sistema ajuda-o,
também, a analisar o desempenho do seu colaborador,
comparando com os seus custos operacionais, para que tenha
sempre a certeza de que emprega as pessoas certas no seu
negócio.

Ferramentas de prevenção de furtos

Detetar atividades suspeitas mais cedo e prevenir perdas. O LS
Nav revê todas as transações dos Terminais POS e extrai aquelas
que correspondem a alvos pré-definidos. O sistema analisa os
resultados para prevenir eventos de perdas. Estes eventos podem
ser, posteriormente, analisados por localização, Terminal POS,
colaboradores, data e tempo.

Gestão de preços e promoções
Controlo centralizado sobre preços e promoções
Faça a gestão de preços e promoções eficazmente com o LS Nav.

Preços flexíveis

LS Nav permite que defina os seus preços, baseados num número de parâmetros,
incluindo horas, datas, loja e muito mais. Isto significa que pode vender o mesmo
produto a diferentes preços, dependendo da sua loja, altura do dia, forma de pagamento
ou programa de fidelidade.

Ampla variedade de promoções

LS Nav suporta uma ampla gama de promoções especiais e ofertas. Pode definir vários
tipos de promoções, como a multi-compra, Mix & Match e diferentes tipos de descontos.
As promoções podem ser ativadas em dias ou períodos de tempo específicos, dependendo
do montante da transação ou dos grupos de fidelidade– ou outros parâmetros.

Programa de compradores frequentes

Recompense os seus clientes por comprarem frequentemente o mesmo tipo de
produto. O programa de comprador frequente faz com que possa oferecer benefícios aos
seus clientes (por exemplo um desconto, ou um artigo gratuito), mesmo que as compras
ocorram em diferentes visitas.

A melhor parte é que agora temos uma visão muito
clara do que está a acontecer em cada uma das lojas e ao longo de toda a empresa. Como resultado, a
alocação de stock melhorou, as descidas de preços
não autorizadas desceram e as promoções
especiais são mais fáceis de planear e executar.”
— Jeffrey Sim
Best Denki

Automatização total

Graças às automatizações do sistema a sua equipa não precisa lembrar-se que
promoções estão a decorrer ou quando as aplicar. Baseado nas definições, as promoções
em vigor são automaticamente aplicadas em todas as vendas.

Fidelidade através dos canais
Aumente a retenção na loja, online e em qualquer lugar com LS Omni
Mantenha os consumidores a voltar e obtenha informações valiosas dos hábitos de
compra dos seus clientes mais leais.

Aumente a retenção com aplicações de fidelidade

Ofereça benefícios na loja, online e no nos dispositivos móveis com a solução de
fidelidade móvel LS Omni. Os seus clientes podem usar a aplicação na loja, ver o
catálogo de produtos, criar e manter listas de compras, ver os detalhes dos produtos e
verificar se produtos específicos se encontram em inventário, e a sua localização.
Registe os perfis dos consumidores e premeie os seus melhores consumidores com
pontos sempre que eles compram a si, através de todos os canais. Através da
aplicação, pode enviar comunicações e promoções personalizadas e enviar notificações
para os dispositivos móveis dos seus clientes.

Marketing personalizado

Melhore as suas campanhas de marketing com a informação que recolhe através do
seu programa de fidelidade. Recolha dados acerca dos hábitos e tendências dos seus
consumidores mais leais e otimize o seu inventário baseado nesse conhecimento.
Segmente os seus consumidores consoante os seus hábitos, interesses e histórico de
compras e envie-lhes campanhas e promoções personalizadas.

Com o LS Nav e com o LS Omni temos
tudo o que precisamos para alcançar os
nossos objetivos”
— Mauro Zanetti
Juventus F.C.

A experiência Omni-canal
E-commerce, m-commerce, na loja: venda em todos os pontos
Com o LS Nav a web, dispositivos móveis e a loja estão totalmente integrados, dando-lhe
total visibilidade sobre a sua operação.

Site e-commerce

Ofereça aos seus clientes uma plataforma e-commerce com níveis de
flexibilidade e transação excecionais e fluidez sem interrupções. A
plataforma é responsive para oferecer uma experiência de compra de
topo, podendo aceder via computador, tablet ou dispositivos móveis.
LS Nav pode ser facilmente integrado no website, construído em
nopCommerce, Magento e outras plataformas populares.

Aplicação de fidelidade móvel

Os consumidores podem usar a aplicação móvel para comprar, verificar
se o produto está disponível ou os níveis de inventário, ver imagens do
produto, ler descrições, receber promoções personalizadas, usar cupões,
localizar lojas, e muito mais.

Interligar canais

Permita que os seus consumidores possam recolher os seus produtos
onde e quando quiserem. A funcionalidade click & collect interliga todos
os canais: os consumidores podem criar uma encomenda no website ou
num dispositivo móvel e optar por receber o produto em casa, ou
recolhê-lo posteriormente numa loja.

Sempre atualizado

Toda a informação dos produtos, preços e descontos é mantida
centralmente no LS Nav e distribuída por todos os canais. Isto
significa que toda essa informação acerca de preços, promoções e
disponibilidade do produto está sempre atualizada no website e na
aplicação de fidelidade.

Ferramentas de análise detalhada: BI
Desbloqueie mais informação e conhecimento através dos seus dados
Tome decisões acertadas para o futuro da sua empresa com as ferramentas de Business Intelligence (BI).
Os utilizadores de LS Nav podem escolher entre duas ofertas de Business Intelligence da LS Retail.

On-premises BI

LS BI, baseado no Targit é uma solução BI on-premises desenhada para dar aos gestores dados
relevantes e acionáveis sobre a organização, que resultam na melhoria da tomada de decisão e em
processos de negócio mais eficientes. LS BI é entregue com um sem número de análises de vendas prédefinidas, disponíveis na web ou no dispositivo móvel.

BI baseado na cloud

LS Insight, baseado no Microsoft Power BI, está disponível como um Software as a Service (SaaS). Os
utilizadores do LS Nav podem subscrever o LS Insight para obterem uma visão completa dos seus
dados. O LS Insight permite que aceda aos seus Indicadores Chave de Performance (KPIs) sempre que
precise, onde quer que esteja, no PC ou nos dispositivos móveis.

Com o nosso software de Business Intelligence, pode:
• Tornar-se num negócio que toma decisões baseadas em dados.
• Ser capaz de tomar decisões rápidas e efetivas, baseadas em dados reais.
• Obter a visão necessária para criar modelos de reposição efetivos com base no consumo, na
previsão e nos níveis de inventário.
• Ver que canais, localização de lojas, categoria de produtos têm melhor ou pior desempenho.
• Ter uma visão completa dos membros fidelizados, para que possa criar campanhas
personalizadas.
• Monitorizar facilmente KPI’s com painéis baseados nos seus filtros, para que esteja sempre no
caminho certo.

As horas de trabalho necessárias para
compilar relatórios críticos diminuíram 60%.
E mais, os relatórios das nossas vendas estão
completamente atualizados, o que significa
que podemos criar planos de ação em
resposta a tendências, em tempo real.”
— Jacky Chin Wui Min
Focus Point

Recomendações personalizadas
Aumente o tamanho do seu carrinho com o machine learning
Com o LS Recommend pode sugerir aos seus consumidores produtos relevantes baseados
em compras anteriores.

Um poderoso assistente de vendas

Dê à sua equipa uma ferramenta que pode aumentar o seu desempenho
e as suas vendas gerais. Os seus colaboradores estarão habilitados para
aconselhar os clientes, porque o sistema irá mostrar as alternativas de
inventário que mais se adequam.

Sugerir produtos apropriados

Com o LS Recommend poderá inspirar os seus consumidores ao
apresentar-lhes produtos que, provavelmente, estarão interessados,
baseado nas suas compras anteriores e nos seus interesses.

Recomende os produtos certos

LS Recommends pode facilmente ajudá-lo a atingir as suas metas de vendas,
de acordo com a sua estratégia. O sistema permite que os gestores possam
escolher que produtos deverão ser ou não sugeridos nas vendas cruzadas.

O LS Nav aumentou claramente a eficiência
operacional das nossas lojas, dando aos
colaboradores a oportunidade de oferecer um
melhor serviço ao cliente. Com o LS Nav temos a
informação que precisamos, no momento certo,
para que tomemos melhores decisões.”
— Manuela Caldeira
Symington

Através dos canais

Mostre as recomendações de produtos em todos os seus dispositivos: LS
Recommend pode ser consultado no e-commerce, na aplicação móvel,
assim como nas lojas, nos POS fisícos ou móveis.

Poderosa replicação de dados
A sua solução de retalho comunica internamente?
LS Nav tem um módulo de comunicação integrado que interliga as lojas à sede. O LS Data
Director é o responsável pela replicação a alta velocidade dos dados, entre diferentes bases
de dados, na mesma rede. Os dados são comprimidos antes de serem transmitidos, para que
possa ter uma replicação mais rápida com menos requisitos de banda larga – tornando mais
fácil a tarefa dos retalhistas que têm bases de dados em diferentes regiões ou países.
O LS Nav usa web services para distribuir informação em tempo real, de forma fácil e segura.
LS Nav também usa web services para se integrar perfeitamente com sistemas de terceiros.
O LS Nav possui configurações de agendamento integradas que podem suportar a
replicação de dados em tempo real e de acordo com um agendamento pré-definido.

“LS Nav é a ferramenta certa para monitorizar
as tendências nas vendas locais e agir sobre
essa informação, dando-nos acesso em
tempo real a estatísticas, para que
possamos gerir recursos, stock, finanças e
compras, de um modo eficiente.”
— Pär Gunnarsson
Swedemount Sportswear & Fashion

Uma solução única de software, front-to-back
Escritório
Sede

Back-Office
de Loja

Front-Office
de Loja

Serviço
ao cliente
• App de fidelidade Mobile em

• Gestão do ciclo de vida do produto

• Dashboard para as operações de loja

• POS/POS Móvel fácil de usar

• Criação de produtos manual e
automatizada e manutenção

• Gestão de Terminais POS

• Rápido Checkout

vários dispositivos

• Gestão de caixa

• Múltiplos interfaces de utilizadores

- iOS

• Inventários e ajustes através de
janelas simples

• Amplo suporte de hardware

- Android

• Hierarquia dinâmica, atributos e outros
grupos de produtos
• Configuração e gestão de lojas e
Terminais POS
• Preços, promoções, cupões e gestão de
campanhas
• Open-to-buy
• Reaprovisionamento automático e
forecasting
• Gestão de Franchising
• Suporta números de série/lotes
• Programa de fidelidade, fidelidade mobile
e gestão do portal
• Encomendas especiais, e-commerce,
mobile commerce e Click & Collect
• Desempenho de Fornecedores
• Gestão de colaboradores e comissão de
vendas
• Reporting de vendas e BI
• Prevenção de furtos
• Planos de alocação e reaprovisionamento
por alocação

• Reaprovisionamento através de
pedidos de aprovisionamento das
lojas
• Ordens de compra e transferências
• Histórico de vendas
• Gestão de Fim-de-dia
• Arquitetura flexível
• Gestão de permissões de
colaboradores
• Receção e Picking de produtos
• Inventário e ajustes
• Pedido e ordem de impressão de
etiquetas de produto e prateleira

• Pagamentos Múltiplos
• Pedidos personalizados e especiais
no POS
• Cross-selling de produtos

- Windows
• Ofertas e notificações
personalizadas
• Lojas e-commerce

• Potentes recursos de pesquisa

• Acesso a informações sobre
produtos na web e em
dispositivos móveis

• Gestão de membros / Programa de
Fidelidade

• Mapa de localizações com
direções

• Click & Collect

• Fácil registo de fidelidade e
acesso

• Procura de produtos

• Processos de inventário móvel,
incluindo receção e recolha

We make business easy

We make business easy

LS Retail é o fornecedor líder de soluções end-to-end para as indústrias do retalho e
restauração, baseado em tecnologia Microsoft Dynamics.
Por mais de duas décadas, LS Retail tem-se focado em fornecer soluções que vão de
encontro às necessidades dos retalhistas mundiais.
Graças ao nosso vasto conhecimento e experiência no retalho e na industria de serviços
de alimentação, somos capazes de fornecer soluções para gerir operações complexas nas
organizações, nas mais variadas indústrias, tais como a moda, eletrónica, mobiliário,
duty-free, restaurantes, cafetarias, gasolineiras, lojas de conveniência e muitas mais.
Para mais informação sobre LS Retail, soluções NAV e parceiros LS Nav certificados, por
favor visite www.LSRetail.com
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