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Uma reinterpretação de sabores que oscila entre 
o urbano e a tradição fazem a carta do MISS 
JAPPA, o novo restaurante de gastronomia 
japonesa, no Príncipe Real, com assinatura da 
Chef Anna Lins.
 
“Lost in Translation”, o filme de Sofia Coppola, deu o 
mote para a criação do MISS JAPPA, o novo espaço de 
restauração japonesa da capital, com sede na Praça do 
Príncipe Real. Para os irmãos Joana e Diogo Martorell, 
sócios-fundadores da cadeia ‘Go Natural’, o retrato de 
um Japão em movimento, cosmopolita e urbano 
precisava de ser posto à mesa, desafiando os sabores da 
gastronomia japonesa conhecidos na Europa e 
desenvolvendo um conceito inovador e autêntico tanto 
na identidade como na carta. 

O MISS JAPPA personifica assim a cultura atual do Japão, 
onde as tradições se rompem para a modernidade, 
traduzindo um imaginário muito mais pop e urbano, tal 
como os bairros citadinos de Tóquio, que dançam entre 
os cartoons manga e uma imagem mais tradicional. 
Também por isso, o MISS JAPPA dá primazia às mulheres, 
coisa rara na cozinha japonesa, ao contar com a 
conceituada Chef Anna Lins, a primeira mulher 
portuguesa certificada pelo All Japan Sushi Association, 
para transpor o conceito para a mesa. 

À semelhança do que acontece na Go Natural, do mesmo 
grupo, foi implementada pela Arquiconsult uma solução 
flexível, baseada em POS, o LS Retail NAV, que pode ser 
configurada de acordo com os requisitos dos clientes e 
mantém dados comuns sobre toda a organização. Dado 
que os Terminais POS, o Back Office e a sede utilizam a 
mesma aplicação e funcionalidades, as transacções 
inidviduais podem ser directamente seguidas desde a 
sede da empresa. 

Existem funcionalidades adicionais, que foram 
desenvolvidas para controlar as produções, quebras e 
sobras, assim como a consequente distribuição de custos, 
baseados nos registos do LS POS, parte do sistema de LS 
Retail, para a gestão de todos os restaurantes.

GESTÃO COMPLETA DA LOJA
 
A solução melhorou de forma evidente a eficiência em 
práticas operacionais assim como na rentabilidade, 
análise de informação e qualidade dos dados.

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS

Solução completa de gestão "end-to-end" de retalho 
e receitas;
Interface de utilizador standard em todo o sistema;
Melhorias significativas nos tempos de transacção;
Informação fiável;
Elimina processos manuais, diminui horas de custos 
administrativos;
Permite a análise de dados para decisões de negócio 
complexas.

SOBRE O MISS JAPPA

MISS JAPPA é uma 
marca do grupo Go 
Well, que detém, entre 
outras, a marca Go 
Natural, com mais de 
12 anos de experiência 
na confeção de sushi e 
com equipas treinadas 
pelos melhores chefs 
de cozinha asiática. 
Tendo sido pioneira, 

em 2004, na confeção de sushi de conveniência, em 2010, 
lançou a marca Go Natural Sushi Bar, com confeção ao 
momento, em 7 lojas. Com qualidade reconhecida e uma 
boa proposta de preço, era chegada a hora de dar o 
passo e criar uma loja de rua. Assim, nasce o MISS JAPPA 
pelas mãos da Chef Anna Lins, uma proposta que passa, 
obviamente, pelo sushi, mas que pretende ir mais além, 
dando a conhecer novos sabores da gastronomia 
japonesa. 

SOBRE A LS RETAIL

A LS Retail é o fornecedor líder de soluções "end-to-end" 
para o retalho e indústria baseada na restauração sobre 
tecnologia Microsoft.
 
O LS Retail é vendido e suportado por mais de 120 
parceiros certificados, em 60 países, o que torna possível 
implementar o LS Retail a uma
escala mundial.

O LS Retail foi implementado em mais de 1.900 empresas, 
com 36.000 lojas a operar sobre 79.000 terminais POS em 
todo o mundo. Entre os muitos clientes satisfeitos, temos: 
Adidas,  Kiddicare UK, Dublin Airport Authority (DAA), 
Dreams, Rivoli  Group, Aswaaq, Popular Bookstores, Pizza 
Hut, IKEA e muito mais.

SOBRE A ARQUICONSULT

A Arquiconsult é uma empresa de consultoria de sistemas 
de informação, assente em tecnologias Microsoft 
Dynamics, com escritórios em Lisboa, Porto e Luanda. 
Composta pela  maior e mais experiente equipa de 
consultores, tendo já implementado algumas das mais 
complexas Soluções de Negócio Microsoft Dynamics e 
sendo frequentemente referida a clientes internacionais 
para as suas implementações no nosso país.

A Arquiconsult inova constantemente a sua oferta e tem 
disponíveis diversas verticalizações, para diversos setores 
de actividade, que acrescentam valor ao Microsoft 
Dynamics. O LS Retail é um exemplo claro de solução, 
que nos permite colocar à disposição das empresas 
portuguesas a melhor e mais completa solução integrada 
para os retalhistas.

Actualmente, contamos com clientes nos mais diversos 
setores de actividade.
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