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Programinės įrangos platforma, skirta visiems jūsų 
mažmeninės prekybos poreikiams.

LS Retail



2

Mažmeninės prekybos sektorius yra labai įvairus, nuo mažų 
parduotuvių iki prekybos centrų ar specializuotų parduotuvių, 
tačiau taip pat labai konkurencingas, greitas ir pilnas iššūkių.

Dabar labiau nei bet kada norintys būti sėkmingi mažmenininkai 
turi atsižvelgti į savo klientus ir gerinti jų apsipirkimo patirtį. 

Įmonės turėtų užtikrinti klientams galimybę pasiekti savo 
mėgstamas prekes naudojantis visais kanalais (angl. omni-
channel), nes būtent tai leidžia visapusiškai stebėti pirkimo 

įpročius. Taip sekant pirkėjo įpročius atsiranda galimybė pateikti 
asmeninių pasiūlymų ar akcijų prekėms bei paslaugoms, kurios 

yra aktualios konkrečiam klientui.
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LS Retail nauda verslui

• Supaprastina mažmeninės prekybos operacijas. 
Modernizuokite verslą su integruotu sprendimu 
apimančiu visą jūsų įmonės mažmeninę prekybą.

• Garantuoja nepertraukiamą aptarnavimą. Pasiūlykite 
savo klientams visada puikų aptarnavimą su lanksčiais 
sprendimais, kurie gali veikti be interneto ryšio.

• Suteikia galimybę prižiūrėti visą verslą iš pagrindinės 
būstinės. Valdykite visą savo veiklą iš centrinės būstinės –
stebėkite pardavimus, atsargas ir našumą.

• Leidžia analizuoti pardavimus. Patikrinkite, kaip jūsų 
verslui sekasi realiu laiku bei priimkite geresnius 
finansinius sprendimus remiantis tikslia naujausia 
informacija.

• Sutrumpina darbuotojų mokymo laiką. Sprendimo 
intuityvi grafinė sąsaja stipriai sumažina personalo 
mokymosi laiką ir išlaidas. 
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Trys priežastys kodėl verta rinktis LS Retail

Standartizuoti programinės įrangos sprendimai. 

Nuo pradžios iki galo tvarkykite prekybos verslą centralizuotai, 
naudojant vieną programinės įrangos sistemą.

Novatoriška technologija ir reikšmingi duomenys.

Turėkite novatorišką programinės įrangos sistemą, kurios 
pagalba galėsite numatyti ir atpažinti greitai besikeičiančius 
vartotojų įpročius. 

Sklandi klientų patirtis bet kuriuo metu ir bet kurioje vietoje.

Suteikite klientams puikią apsipirkimo patirtį visuose pardavimo 
kanaluose ir užtikrinkite jų lojalumą.

Apie LS Retail

Pasaulyje pirmaujantis mažmeninės 
prekybos įmonėms skirtas sprendimas 
veikiantis Microsoft Dynamics 
pagrindu. LS Retail yra sukaupęs gausią 
patirtį su daugiau nei 3 700 klientų 
visame pasaulyje, turinčių virš 55 000 
parduotuvių daugiau nei 120 šalyse.
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Columbus yra tarptautinė IT paslaugų ir konsultacijų įmonė su daugiau nei 2 000 darbuotojų visame pasaulyje. Įmonė siūlo platų 
sprendimų paketą, pasižymintį giliomis maisto pramonės, gamybos ir prekybos sektorių žiniomis bei ilgamete technologine patirtimi. Tą 
įrodo Columbus patirtis sukaupta per 30 metų, aptarnaujant daugiau nei 5 000 klientų visame pasaulyje. Įmonėje dirbantys skaitmeninių 
verslo valdymo sistemų projektavimo, kūrimo, diegimo, tobulinimo ir priežiūros specialistai padeda ambicingoms įmonėms užtikrinti savo 
verslo augimą, transformaciją ir pasiruošti ateičiai skaitmeniniu būdu.
www.columbusglobal.com/lt

Norite sužinoti daugiau?

Susisiekite: info.lt@columbusglobal.com

http://www.columbusglobal.com/lt
mailto:info.lt@columbusglobal.com

