
Całkowicie sieciowy system POS

Prosto z pudełka – wszystkie najważniejsze funk-

cje, których potrzebujesz do rozpoczęcia sprzeda-

ży. LS Express POS jest niezależny od platformy: 

możesz go używać na komputerach, tabletach 

czy komórkach z oprogramowaniem Windows, 

iOS i Android. System jest w pełni zoptymalizo-

wany dla ekranów dotykowych, idealnie dopaso-

wując się do dynamicznego biznesu szukającego 

elastycznego i mobilnego POS-a. Personalizacja 

systemu nie jest konieczna, jednak istnieje moż-

liwość dopasowania POS-a oraz wydruków tak, 

aby spełniały potrzeby Twojego biznesu. Dzięki 

temu, że LS Express działa w chmurze, możesz 

śledzić sprzedaż na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Pełna integracja z Microsot Dynamics

LS Express jest w pełni zintegrowany z Dynamics 

365 for Financials. Jego wygląd, sposób działania 

i logika biznesowa są znane z produktów Microso-

t. Korzystaj zawsze z najnowszej wersji, system 

automatycznie zaktualizuje się przy wydaniu ko-

lejnej wersji. Integracja całego ekosystemu Mi-

crosot zapewni ci nieskończone możliwości po-

prawy jakości usług i zwiększy twoją rentowność. 

Spersonalizuj swoje wydruki przy użyciu Microsot 

Word, wykorzystaj dane sprzedażowe, aby wyge-

nerować prognozę sprzedaży i użyj tych danych 

w Microsot Power BI w celu optymalizacji zaku-

pów oraz utworzenia dedykowanych rekomenda-

cji dla swoich klientów.

Bogaty funkcjonalnie punkt POS (Point of Sale) – abyś mógł 

prowadzić swój biznes skąd chcesz i kiedy chcesz.
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Kompletne rozwiązania programowe dla sklepów 

i restauracji, on-premise lub w chmurze.  
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LS Retail to uznany dostawca rozwiązań end-to-end dla branży detalicznej, 

hotelarskiej i restauracji, opartych na technologii Microsot Dynamics. 

EIP Sp. z o.o. to Gold Partner Microsoft, wyróżniony przez Microsoft Polska 

tytułem Partner of The Year 2017/2018 oraz przez Microsoft Worldwide 

członkostwem w elitarnym Inner Circle, który zrzesza najbardziej strategicznych 

partnerów z całego świata.

• Sprzedaż przy użyciu kodów kreskowych lub 

z listy towarów

• Możliwość łączenia dowolnych typów 

płatności: gotówka, karta, vouchery,  

punkty, kupony

• Drukowanie lub wysyłanie wydruków oraz 

faktur e-mailem

• Udzielanie rabatów

• Zarządzanie szufladami kasowymi

• Przyjmowanie zwrotów i oferowanie zwrotu 

kosztów, wymiany towaru lub voucherów 

zakupowych

• Wstrzymywanie i wznawianie transakcji

• Dostęp do historii zakupów klienta. 

• Tworzenie i zarządzanie towarami  

oraz nabywcami

• Zarządzanie cenami.

LS Express zapewnia kompleksową funkcjonalność 

punktu POS w znanym środowisku biznesowym 

Microsoft Dynamics 365 for Financials. Uruchom 

kreator konfiguracji i rozpocznij sprzedaż już teraz.

Bogaty zestaw funkcji sprzedażowych

Świetna obsługa klienta

LS Express zapewni Ci wszystkie podstawowe narzędzia do prowadzenia sprzedaży detalicznej.

Aby uzyskać więcej informacji 

o  rozwiązaniach LS Retail  

i autoryzowanych partnerach 

LS Retail odwiedź:
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