
LS One Express zarządza zapleczem administra-

cyjnym w środowisku chmurowym. Wszystkie 

transakcje z terminali są natychmiastowo przesy-

łane do chmury. Dzięki temu klienci mają dostęp 

do swoich danych zawsze i wszędzie.

Proces implementacji został uproszczony, a cały 

system wymaga tylko jednej instalacji. Nie ma 

konieczności edycji plików konfiguracyjnych ani 

parametrów połączeń do bazy danych.

Szybki w konfiguracji, łatwy w obsłudze

LS One Express | Retail

Zalety:

• Łatwość dostępu do zaplecza administracyjnego

• Szybszy proces instalacji

• Łatwiejsza synchronizacja danych

• POS, który działa nawet podczas braku 

połączenia sieciowego

• Kokpit menadżerski.

Pakiet zawiera:

• Konfigurowalny wygląd POS

• Konfigurowalny wygląd wydruków

• Profile

• Połączenie Site Service

• Obsługa szybkiej sprzedaży restauracyjnej 

np.: kawiarnie.

LS One Express to najnowsza wersja 

popularnego pakietu rozwiązań LS One, która 

wyróżnia się prostym i szybkim procesem 

instalacji i przygotowaniem do użytkowania.
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Jak wygląda zakup w EIP

Na początku tworzymy bazę danych zaplecza 

administracyjnego w chmurze dla klienta. LS 

One Express dostarczany jest z predefiniowany-

mi pakietami konfiguracyjnymi umożliwiający-

mi szybki start. Zawierają one wszystkie usta-

wienia niezbędne do uruchomienia sklepu lub  

kawiarni. Partner zamawia online licencję dla no-

wego  klienta. 

Klient A

Z dowolnego miejsca

Klient B

Z dowolnego miejsca

Kolejnym krokiem jest instalacja systemu na 

sprzęcie komputerowym. Podczas tego procesu 

zainstalowane zostaną wszystkie komponenty 

niezbędne do działania systemu. Przy pierwszym 

uruchomieniu Site Manager-a użytkownik loguje 

się wykorzystując nazwę oraz hasło klienta, które 

zostały użyte podczas procesu tworzenia bazy da-

nych. W przypadku braku serwera bazy danych, 

podczas procesu instalacji POS-a zainstalowany 

zostanie również serwer SQL Express.
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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.

Gdy LS One POS zostanie uruchomiony po raz 

pierwszy, użytkownik musi zalogować się uży-

wając nazwy użytkownika i hasła, w celu akty-

wacji licencji oraz połączenia się z odpowiednią 

bazą danych w chmurze. Następnie POS tworzy 

nową bazę danych (lokalną), do której pobiera 

wszystkie dane z bazy danych w chmurze.

Kreator ten pozwala również przeprowadzić 

konfigurację terminala EFT (terminal kart płat-

niczych).

Jedyne co pozostało do zrobienia to dodanie 

towarów. Teraz twój Klient jest gotowy do roz-

poczęcia sprzedaży.

System umożliwia użycie kreatora sprzętu, któ-

ry skonfiguruje sprzęt podłączony do danego 

POS-a. Informacje o danej konfiguracji zosta-

ną zapisane w chmurowej (centralnej) bazie 

danych, tak aby nie zostały utracone podczas 

kolejnej synchronizacji danych. 

Aby uzyskać więcej informacji 

o  rozwiązaniach LS Retail  

i autoryzowanych partnerach 

LS Retail odwiedź:
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