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Najlepsza droga do efektywnego zarządzania siecią sprzedaży detalicznej

 POSitive Shop
system dla punktów sprzedaży detalicznej składający się z modułu POS dostosowanego do obsługi poprzez ekran dotykowy 

i modułu Manager umożliwiającego prowadzenie magazynów i usprawniającego zarządzanie pojedynczym sklepem

 POSitive Management Center
system centralnego zarządzania sieciami sprzedaży: gospodarka magazynowa, dystrybucja, optymalizacja warunków prowadzenia 

działalności gospodarczej w tych obszarach, zaawansowana analityka Business Intelligence 

 POSitive Multimedia Management System
system zarządzania wizualizacjami marketingowymi w punktach sprzedaży

  IQiosk
sprzedawca nowej generacji - samoobsługowy system informacji o towarach i sprzedaży dla kiosków multimedialnych 

oraz:

 Bastion ERP Financials i Personnel
system finansowo księgowy z rozbudowanymi funkcjami rachunkowości zarządczej, zawierający także moduł obsługi środków trwałych 

oraz system kadrowo-płacowy, zintegrowane z oprogramowaniem POSitive Retail
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POSitive Retail
Zintegrowany system zarządzania ERP dla sieci sprzedaży detalicznej

System POSitive Retail został stworzony z myślą o przedsiębior-
stwach zarządzających sieciami sprzedaży detalicznej i jest rozbudo-
wanym, dedykowanym dla takich sieci, systemem klasy ERP
(ang. Enterprise Resource Planning). 

Właściwe i skuteczne zarządzanie siecią sprzedaży detalicznej to poważne wyzwanie, któremu sys-
tem POSitive Retail pozwala skutecznie sprostać. Uruchomienie systemu zapewnia kadrze menedżer-
skiej każdego szczebla zarządzania dostęp do odpowiednich funkcji, analiz i informacji zarządczych. Po-
zostałym pracownikom firmy dostarcza najlepszych i przyjaznych narzędzi, umożliwiając efektywną pra-
cę na wszelkich stanowiskach. 

Dzięki POSitive Retail konsekwentnie i całościowo wprowadzisz nowoczesne rozwiązania na wszyst-
kie szczeble zarządzania w Twoim przedsiębiorstwie. Wybierz POSitive Retail by w sposób kompleksowy 
usprawnić zarządzanie przedsiębiorstwem - począwszy od sieci sprzedaży detalicznej, przez dystrybucję, 
logistykę i rachunkowość, aż po zarządzanie procesami i wszechstronny controlling działalności.

POSitive Retail jest rozwiązaniem w pełni skalowalnym. Pełną gamę swych ogromnych możliwości pre-
zentuje w dużych sieciach sprzedaży, składających się z kilkudziesięciu, a nawet kilkuset sklepów. Jedno-
cześnie znakomicie sprawdza się także w mniejszych sieciach sprzedaży.

   Nieograniczony obszar działania
POSitive Retail może obsługiwać wszystkie obszary działalności sieci 
sprzedaży. Składa się z następujących elementów:

▌ POSitive Shop - wszechstronny system sprzedaży detalicznej 
przeznaczony dla punktów sprzedaży, w skład, którego wchodzą: moduł 
POS (ang. Point of Sale - punkt/stanowisko sprzedaży) do prowadzenia 
sprzedaży i moduł Manager odpowiadający za zarządzanie;

▌ POSitive Management Center - system centralnego zarządzania 
sprzedażą, gospodarka magazynowa i dystrybucja, odpowiadający 
także za optymalizację warunków prowadzenia działalności 
gospodarczej w tych obszarach. Składa się z trzech współpracujących 
ze sobą modułów: Distribution, Sales Chain i Business Intelligence;

▌ POSitive Multimedia Management System - system centralnego 
zarządzania reklamą multimedialną w sieci punktów sprzedaży;

▌ IQiosk Retail - multimedialne stanowisko samoobsługowe dla 
Klientów sklepu - po zeskanowaniu kodu kreskowego lub wyborze 
z listy, dostarcza szczegółowych informacji o cechach, odmianach i 
powiązaniach danego towaru;

POSitive Retail jest zintegrowany z systemem finansowo-księgowym i kadro-
wo-płacowym Bastion ERP autorstwa LSI Software, zapewniając tym samym 
kompleksową obsługę wszystkich procesów zarządzania siecią sprzedaży de-
talicznej.

   Najwyższe standardy zarządzania siecią sprzedaży
▌ centralne zarządzanie siecią sprzedaży;
▌ pełna obsługa sprzedaży detalicznej;
▌ szybka i profesjonalna obsługa Klienta;
▌ centralne zarządzanie gospodarką magazynową i asortymentem sieci;
▌ kontrola obiegu dokumentów;
▌ dostosowany do specyfiki wielu branż;
▌ szybka wymiana wiedzy o Klientach i towarach;
▌ zaawansowane programy lojalnościowe;
▌ Menedżerskie Centrum Informacyjne;
▌ wszechstronne analizy Business Intelligence;
▌ centralne zarządzanie uprawnieniami użytkowników;
▌ rejestracja czasu pracy;
▌ zarządzanie przekazem multimedialnym;
▌ współpraca z kioskami samoobsługowymi.

POSitive Retail
Twój klucz do sukcesu
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■ POSitive Retail i Bastion ERP - kompleksowe rozwiązanie dla sieci sprzedaży
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POSitive Retail
Na taki system czekałeś

   Efektywna sprzedaż i profesjonalna obsługa Klienta
POSitive Retail to proste w obsłudze, elastyczne i nowoczesne rozwiąza-
nie, ułatwiające sprawne kierowanie siecią sprzedaży i obsługą Klientów. 
Może być dopasowane do potrzeb każdego punktu sprzedaży i związanej z 
nim specyfiki obsługi klienta. Zastosowanie innowacyjnych technologii zapew-
nia użytkownikom wydajną i wygodną pracę.
System zapewnia wiele rozwiązań dla zaawansowanych instalacji wielo-
stanowiskowych, gdzie wszystkie terminale POS w punkcie sprzedaży podłą-
czone są do lokalnej sieci komputerowej, zaś dane przekazywane są do cen-
trali poprzez łącze internetowe.

   Centralne zarządzanie sprzedażą
POSitive Retail idealnie sprawdza się w sieciach sprzedaży, w których waż-
ne jest prowadzenie centralnego nadzoru nad sklepami. Uruchomienie sys-
temu POSitive Management Center umożliwia globalne zarządzanie sprzeda-
żą i obsługa klientów we wszystkich sklepach korzystających z programu PO-
Sitive Shop. Zapewnia, między innymi, możliwość tworzenia wielu cenników 
obowiązujących w zależności od daty, okresu lub lokalizacji, a także obsługę 
różnorodnych programów lojalnościowych i rabatowych.
System pozwala znacznie zwiększyć zakres kontroli nad działalnością 
przedsiębiorstwa i wyraźnie podnieść produktywność pracowników. Za-
pewnia dostęp do licznych raportów, zestawień i wykresów z prowadzonej 
działalności. Możliwość przeprowadzenia szybkich i dokładnych analiz przy-
śpiesza wybór najlepszych rozwiązań dla sieci.

POSitive Retail umożliwi ci 
dostosowanie obsługi Klientów do ich 
indywidualnych oczekiwań ...
- zarówno pod względem handlowym:
rabaty, programy lojalnościowe, 
powiadamianie o promocjach

- jak i asortymentowym:
baza wiedzy o preferencjach 
poszczególnych Klientów, 
powiadamianie o nowych kolekcjach

■ POSitive Retail umożliwia kompleksowe zarządzanie siecią 
sprzedaży 

   Dążenie do doskonałości
POSitive Retail ułatwia optymalizację licznych procesów związanych z 
zarządzaniem siecią sprzedaży. Najważniejsze z nich to:
▌ planowanie i optymalizacja dostępnego w sklepach asortymentu;
▌ optymalizacja stanów magazynowych w punktach sprzedaży 

obejmująca także automatyczne generowanie zamówień;
▌ kontrola stanów magazynowych; 
▌ automatyczne generowanie zamówień do dostawców lub dokumentów 

przesunięć towarów z innych magazynów sieci;
▌ obsługa zamówień od odbiorców i do dostawców; 
▌ automatyczna aktualizacja stanu realizacji zamówień w oparciu  

o elektroniczne dokumenty dostawy;
▌ pełna obsługa kontraktacji;
▌ optymalizacja cen w zależności od planowanego i rzeczywistego 

popytu, lokalizacji geograficznej, pory roku;
▌ optymalizacja procesu wyprzedaży – ceny, okres, tempo wraz z planem 

wyprzedaży dla całej sieci i optymalnym rozmieszczeniem (alokacja)  
w poszczególnych jednostkach;

▌ kontrola właściwej realizacji planów sprzedaży;
▌ wsparcie marketingowe – centralne zarządzanie programami 

promocyjnymi i lojalnościowymi.
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POSitive Retail
System dla wymagających menedżerów

■ POSitive Retail dostarcza szczegółowych informacji   
o punkcie sprzedaży

   Dostosowany do wymagań wielu branż
Różnorodność sieci sprzedaży proponujących swoje towary oraz usługi na 
rynku jest ogromna. Ze względu na unikalność każdego rodzaju działal-
ności, nasi specjaliści tak dostosowują system POSitive Retail, aby nasi 
Klienci, działający w rożnych branżach, otrzymywali najlepsze z możliwych 
rozwiązań. 
POSitive Retail jest dostosowany do prowadzenia sieci sprzedaży w takich 
branżach jak odzieżowa, obuwnicza, księgarska czy kosmetyczna i posia-
da możliwości daleko wykraczające poza najczęściej stosowane rozwiązania 
w handlu detalicznym. System umożliwia szczegółową analizę sprzedaży we-
dług cech towarów podlegających analizie zarządczej, jak np.: kolor, rozmiar, 
marka, kolekcja (branża odzieżowa i obuwnicza), czy tematyka, autor (bran-
ża księgarska).
Zapewnia w pełni elektroniczny obieg dokumentów odzwierciedlający obrót 
towarowy w sieci sklepów oraz wsparcie tego obrotu przez obsługę kodów kre-
skowych zarówo na etapie sprzedaży (czytniki kodów kreskowych) jak i ope-
racji magazynowych jak np.: przygotowanie dostawy, inwentaryzacja (kolek-
tory danych).

OLAP - umożliwia szybkie tworzenie wielowariantowych prognoz. Ułatwia 
odkrywanie zależności, niewidocznych bezpośrednio z nieprzetworzonych 
danych. Technologia OLAP pozwala użytkownikom przeprowadzać komplek-
sowe analizy danych poprzez szybki dostęp do wielowymiarowych widoków 
prezentujących stan funkcjonowania przedsiębiorstwa.

   Centralna baza danych
Wszelkie informacje sprzedażowe i dane Klientów przechowywane są w 
centralnej bazie danych systemu POSitive Retail, będącej podstawą do two-
rzenia informacji zarządczych i statystycznych. 
Gromadzenie w bazie wszystkich istotnych z punktu widzenia przedsiębior-
stwa informacji umożliwia dostarczanie przez system w formie wykresów i ta-
bel, aktualnych – szczegółowych informacji o wynikach sieci sprzedaży. Za-
pewnia szybki i łatwy dostęp do zasadniczych informacji. Automatycznie prze-
syła drogą e-mail okresowe sprawozdania z działalności, a także powiadamia 
o kluczowych zdarzeniach lub sytuacjach alarmowych.

   Business Intelligence
POSitive Retail dostarcza efektywnych narzędzi analitycznych, właści-
wych dla standardów Business Intelligence. 
Narzędzia Business Intelligence w POSitive Retail wykorzystują odrębną bazę 
danych (tzw. hurtownię danych), do której zapisywane są wszelkie informacje 
niezbędne do tworzenia wszechstronnych, przekrojowych analiz, prognoz oraz 
planów. Dane przetwarzane są w oparciu o nowoczesne i bardzo szybkie roz-
wiązanie analityczne OLAP (ang. On-Line Analytical Processing). 
Komunikacja między centralą sieci sprzedaży, a poszczególnymi sklepami, czy 
też między samymi sklepami, może odbywać się w trybie bliskim pracy on-line. 
Umożliwia to kierownictwu sieci możliwość natychmiastowej reakcji na wszel-
kie zdarzenia zachodzące na rynku.

■ Dzięki POSitive Retail uzyskasz szybki dostęp   
do wszechstronnych raportów
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POSitive Retail
Doskonałe narzędzie pracy

   Intuicyjna obsługa obniżająca koszty
Prosty i przejrzysty sposób obsługi programów POSitive Retail umożliwia 
znaczne skrócenie okresu szkolenia pracowników, zmniejszając tym sa-
mym koszty wdrożenia systemu. W szczególności dotyczy to obsługi modułu 
POS w POSitive Shop poprzez ekran dotykowy. 
Intuicyjna obsługa systemu dla kiosków IQiosk umożliwia samodzielne wyszu-
kiwanie przez Klientów informacji o towarach, przeglądanie zdjęć jak i odnaj-
dywanie innych ważnych szczegółów oferty, obniżając tym samym koszty za-
trudnienia w punktach sprzedaży. 

   Nowoczesność, innowacyjność, pomysłowość
POSitive Retail, poprzez oprogramowanie IQiosk dla kiosków samoobsłu-
gowych, umożliwia samodzielne kompletowanie zamówienia i dokonywa-
nie zakupów przez Klienta (ang. self check out). Poza tym na ekranach kio-
sków mogą być wyświetlane centralnie zarządzane reklamy. Reklamy mogą 
być wyświetlane także na oddzielnym ekranie podłączonym do stanowiska 
sprzedaży i zwróconym w stronę Klienta. 
Oprócz standardowych programów lojalnościowych, bazujących na polityce 
punktowej i rabatowej, system może obsługiwać różnorodne akcje promo-
cyjne, kierowane do grup Klientów preferujących konkretną markę, rodzaj 
towaru, model albo kolor. Powiadamianie Klientów o takich akcjach oraz do-
starczanie kodów upoważniających do korzystania z promocji może odbywać 
się poprzez SMS lub e-mail. 
POSitive Retail umożliwia również łatwe przenoszenie serii danych, przygoto-
wanych według różnorodnych kryteriów, w celu tworzenia korespondencji se-
ryjnej – listów, naklejek adresowych i innych wydruków o charakterze maso-
wym, skierowanych do Klientów sieci. 

System rośnie wraz z rozwojem Twojej 
firmy. Im więcej funkcji wykorzystujesz, 
tym więcej korzyści dla Ciebie, Twoich 
pracowników - Twojego biznesu

■ POSitive Retail – szybka i wygodna obsługa klientów

  Stabilność, bezpieczeństwo, elastyczność 
POSitive Retail zapewnia użytkownikowi wysoki poziom stabilności i bez-
pieczeństwa – czynników niezbędnych do efektywnej pracy punktów 
sprzedaży. System wykorzystuje uznane na świecie, wydajne serwery baz da-
nych Microsoft SQL Server. 
Elastyczna i nowoczesna architektura systemu powoduje, że z POSitive Reta-
il można łatwo dokonywać transferu danych i dokumentów do innych progra-
mów do zarządzania. 
POSitive Retail jest kompatybilny z systemami klasy ERP innych producen-
tów, na przykład SAP, Oracle czy Microsoft. Najczęściej dotyczy to sytuacji, gdy 
system POSitive Shop wykorzystywany jest wyłącznie jako system kasowy w 
punktach sprzedaży

   Kierunek – przyszłość
POSitive Retail rozwija się razem z potrzebami użytkowników. Jesteśmy 
otwarci na wszelkie uwagi dotyczące poszerzenia zakresu funkcjonalności 
systemu.
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POSitive Management Center
Centralne zarządzanie sieciami sprzedaży

POSitive Management Center stanowi centrum zarządzania siecią 
sprzedaży oraz wiedzy o tym jak funkcjonuje dana sieć i jest 
najważniejszym elementem POSitive Retail. 
Dzięki możliwości łatwego tworzenia zaawansowanych zestawień 
kierownictwo sieci w zależności od szczebla ma zapewniony dostęp  
do niezbędnych i zawsze aktualnych raportów dotyczących prowadzonej 
działalności. System wykorzystuje zaawansowane technologicznie 
rozwiązania analityczne Business Intelligence.

POSitive Management Center
Zarządzanie operacyjne i strategiczne

MANAGEMENT 
CENTER

System POSitive Management Center odpowiada za centralne zarządza-
nie sprzedażą, gospodarką magazynową oraz dystrybucją w sieci sprzeda-
ży. Oprócz obsługi procesów zachodzących w tym obszarze, system odpowia-
da za ich optymalne funkcjonowanie. Umożliwia sieciom sprzedaży definiowa-
nie warunków prowadzenia działalności gospodarczej, m.in.: cen, polityki ra-
batowej, optymalnego stanu zatowarowania, itp. 

Pozwala na centralną koordynację obrotu towarowego. Odpowiada za obieg 
dokumentów elektronicznych, począwszy od dokumentów zakupów i dostaw 
od kontrahentów, przez dokumenty magazynowe przesyłane wewnątrz sieci, 
aż po dokumenty sprzedaży. Usprawnia procesy planowania i zarządzania sie-
cią

   POSitive Management Center składa się z trzech 
powiązanych ze sobą modułów

▌ Distribution - odpowiadający za zarządzanie gospodarką magazynową;
▌ Sales Chain - umożliwiający zarządzanie siecią sprzedaży detalicznej;
▌ Business Intelligence - umożliwiający tworzenie przekrojowych analiz  

i raportów zarządczych w oparciu o dowolne rejestrowane zdarzenia   
i dokumenty. 

Moduły POSitive Management Center stanowią potężne i wszechstronne 
narzędzie, umożliwiające efektywne zarządzanie dowolną siecią sprzeda-
ży - własną lub franczyzową.

■ Dzięki POSitive Management Center uzyskasz informacje  
o sprzedaży danego produktu

POSitive Management Center
Twoja sieć - Ty decydujesz
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centralne
zarządzanie

MANAGER-ZARZĄD
stacja robocza PC
ADMINISTRATOR

CENTRALNY 
MAGAZYN

Inne systemy
integracja

Inne systemy
integracja

KADRY
i PŁACE

FINANSE
i KSIĘGOWOŚĆ

SKLEP 1

SKLEP 2

SKLEP 3

POSitive
MMS

Centralna baza 
danych

POSitive Retail

■ Schemat działania POSitive Management Center

IQiosk
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POSitive Management Center
Centralne zarządzanie gospodarką magazynową

POSitive Management Center moduł Distribution zarządza całym obrotem towarowym w sieci sprze-
daży. Odpowiada za definiowanie towarów i usług sprzedawanych przez sieć. 
Dokonuje przesunięć magazynowych między magazynami sieci - sklepami, magazynem centralnym. 
Pozwala na określanie warunków współpracy z dostawcami i odbiorcami. Generuje i odbiera elektro-
niczne dokumenty zakupu, sprzedaży i obrotu magazynowego.

   Globalne zarządzanie indeksem asortymentowym
▌ definiowanie indeksów towarowych w oparciu o zdefiniowane schematy 

nadawania indeksów;

▌ możliwość zdefiniowania wielu indeksów dla każdego towaru 
 – głównego, szczegółowego i pomocniczych;

▌ dwupoziomowy indeks towarowy – główny na poziomie towaru  
oraz indeks szczegółowy na poziomie cech towaru; 

▌ przypisane kodów kreskowych do towaru; 

▌ podział kartoteki towarowej na typy i grupy towarowe.

   Centralne zarządzanie magazynami
▌ dowolna liczba magazynów i dokumentów magazynowych, 

▌ definiowanie typów dokumentów magazynowych;

▌ ewidencja magazynowa w cenach zakupu lub cenach ewidencyjnych;

▌ ewidencja rozchodów magazynowych według zasady FIFO   
lub  z wyborem dostawy;

▌ dokumenty skojarzone (np. M-/M+) wystawiane automatycznie   
i przesyłane elektronicznie do akceptacji przez magazyn docelowy  
np. sklep; 

▌ wspomaganie inwentaryzacji; 

▌ pełne wsparcie dla elektronicznego przesyłania danych EDI  
(ang. electronic data interchange).

EDI - (ang. Electronic Data Interchange) - elektroniczna wymiana danych. 
Transfer biznesowej informacji transakcyjnej pomiędzy poszczególnymi kom-
puterami z wykorzystaniem standardowych, zaakceptowanych formatów ko-
munikatu. Wymiana informacji z użyciem powszechnie akceptowanych stan-
dardów EDI stanowi centralna część rynku elektronicznego, ponieważ umoż-
liwia elektroniczna wymianę informacji - szybsza, tańsza i dokładniejsza, niż 
w przypadku systemów opartych na dokumentach drukowanych.

■ POSitive Management Center - czytelna i kompleksowa 
informacja o towarze

   Centralne zarządzanie bazą kontrahentów
▌ kontrahenci krajowi, z krajów UE i inni;
▌ baza danych o kontrahentach - wspólna dla całego systemu;
▌ warunki handlowe - limit kredytowy, sposób i termin płatności - 

przypisane do kontrahenta;
▌ cennik przypisany do kontrahenta;
▌ bezpośredni podgląd obrotów z danym kontrahentem – według 

dokumentów sprzedaży, zakupu, według towarów sprzedanych, 
zakupionych, miesięcznie.

www.lsisoftware.pl
... i wiesz wszystko
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POSitive Management Center
Zarządzanie obrotem towarowym z poziomu
centralnego stanowiska menedżerskiego

■ POSitive Management Center umożliwia uzyskanie 
szczegółowych raportów sprzedaży

   Centralne zarządzanie warunkami sprzedaży
▌ obsługa dowolnych form płatności; 

▌ możliwość tworzenia cenników indywidualnych i dla grup odbiorców; 

▌ obsługa sprzedaży wielooddziałowej; 

▌ faktury krajowe, zagraniczne i eksportowe (w dowolnych językach);

▌ faktury wewnętrzne, zaliczkowe, proforma.

   Dostosowanie do warunków obrotu międzynarodowego
▌ słowniki kodów scalonej nomenklatury (CN ang. combined 

nomenclature), krajów wysyłki, kraju pochodzenia, warunków dostaw, 
rodzaju transakcji i rodzaju transportu z predefiniowanymi wartościami;

▌ opis kont kontrahentów unijnych zawierający pola domyślne, 
przyśpieszające wprowadzanie dokumentów na stanowiskach 
rozliczających zakupy wewnątrzwspólnotowe;

▌ opis towarów i ich dostaw z polami umożliwiającymi automatyczne 
wystawianie zgłoszeń Intrastat;

▌ wydruki zgłoszeń Intrastat;

▌ eksport elektronicznych zgłoszeń Intrastat w formacie XML;

▌ możliwość sporządzenia raportu na potrzeby deklaracji VAT UE.

   Centralna obsługa zamówień
▌ ewidencja zamówień od odbiorców i do dostawców;

▌ informowanie o stanie realizacji zamówienia aktualizowane 
automatycznie w oparciu o elektroniczne dokumenty dostawy;

▌ możliwość wprowadzania do systemu terminu realizacji zamówienia 
przez dostawcę;

▌ rezerwacja towarów w magazynie po zatwierdzeniu zamówienia; 

▌ blokada zarezerwowanego towaru do bezpośredniej sprzedaży;

▌ automatyczne tworzenie dokumentów wydania z magazynu   
i dokumentów sprzedaży do realizowanych zamówień; 

   Pełna obsługa kontraktacji
▌ zdefiniowanie w osobnej kartotece indeksu modelu przeznaczonego  

do kontraktacji; 

▌ ustalenie z dostawcą ceny zakupu; 

▌ ustalenie ceny sprzedaży; 

▌ ustalenie terminów dostaw; 

▌ wygenerowanie indeksów towarowych na podstawie zdefiniowanych 
wcześniej indeksów modeli; 

▌ wprowadzenie kontraktacji od odbiorców; 

▌ analiza kontraktacji; 

▌ wygenerowanie zamówień do dostawców.

   Globalne raporty
▌ ilościowo-wartościowe - informacje o stanie początkowym, 

przychodach, rozchodach i stanie końcowym w wybranym okresie 
czasu;

▌ zaleganie towarów w magazynach;
▌ rejestry zakupu i sprzedaży;
▌ analizy obrotu magazynowego oraz sprzedaży według dokumentów  

lub towarów;
▌ analizy handlowe, windykacja należności, obliczanie zyskowności   

i rentowności działalności handlowej;
▌ dynamiczne budowanie raportów - dynamiczne kwerendy.

0 800 811 LSI
0 800 811 574

Witamy w LSI Software. W czym mogę pomóc?
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POSitive Management Center
Dostęp do szczegółowych informacji

POSitive Management Center moduł Sales Chain zapewnia menedżerom dowolnego szczebla 
zarządzania dostęp do wszechstronnych i aktualnych raportów dotyczących działalności sieci 
sprzedaży. Ułatwia planowanie sprzedaży, upraszcza i optymalizuje procesy zatowarowania, w tym 
dopasowanie zamówień do przewidywanego popytu oraz optymalizowanie przecen i wyprzedaży.

   Menedżerskie centrum zarządzania
▌ nadzorowanie realizacji założonych planów sprzedaży w całej sieci   

i poszczególnych sklepach;

▌ zarządzanie polityką cenową sieci;

▌ dostęp do funkcji ułatwiających realizowanie założonych strategii 
cenowych i badanie skuteczności działań marketingowych;

▌ nieograniczona ilość cenników - lokalnych, regionalnych, okresowych, 
sezonowych, specjalnych i promocyjnych;

▌ ustawianie dowolnej ilości akcji promocyjnych, lojalnościowych   
i rabatowych;

▌ centralne zarządzanie sieciowymi programami lojalnościowymi;

▌ badanie efektywności pracy sprzedawców;

▌ centralna kontrola czasu pracy.
 

■ Raport ilości Klientów w wybranej placówce

 

■ Raporty sprzedaży w poszczególnych placówkach wg operatorów

   Menedżerskie centrum informacyjne
▌ dostęp do wszystkich danych o kontrahentach sieci - Klientach   

i dostawcach, historia transakcji z nimi i kupowanych towarów;

▌ przekrojowe zestawienia według ilości i wartości sprzedaży w całym 
obrocie lub w obrocie poszczególnych sklepów;

▌ raporty sprzedaży w formie wykresów i tabel;

▌ porównanie wielkości sprzedaży do poniesionych kosztów zakupu;

▌ globalne i lokalne obroty z kontrahentami;

▌ centralny rejestr preferencji Klientów i reklamacji;

▌ automatyczne, codzienne lub okresowe (cotygodniowe, comiesięczne, 
itd.) powiadamianie poprzez e-mail o najważniejszych wskaźnikach,  
np. o sprzedaży globalnej netto, dynamice sprzedaży, globalnej marży;

▌ automatyczne wysyłanie komunikatów o sytuacjach nietypowych  
lub alarmowych;

▌ ranking najlepszych punktów sprzedaży według różnych kryteriów;

▌ aktualizacja danych przychodzących i wychodzących do sklepów  
z dowolną częstotliwością. 
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POSitive Management Center
Tworzenie wielowariantowych planów sprzedaży

Dzięki modułowi Sales Chain otrzymasz w postaci wykresów i tabel przejrzyste informacje dotyczące 
najistotniejszych zjawisk zachodzących w sieci. Teraz możesz szybko i skutecznie reagować na 
stale zmieniające się trendy i preferencje Klientów. Zarząd przedsiębiorstwa ma szybszy dostęp do 
najważniejszych informacji. Sales Chain jest nieocenionym narzędziem usprawniającym prawidłową  
i skuteczną realizację polityki sprzedaży oraz znacznie podnoszącym zakres kontroli nad kluczowymi 
zasobami sieci.

   Planowanie sprzedaży
▌ tworzenie wielowariantowych planów sprzedaży;

▌ plany dla punktów sprzedaży;

▌ plany w podziale na grupy i typy towarowe; 

▌ plany w podziale na wybrane cechy towarów np. kolor, kolekcja;

▌ stałe aktualizowanie planów przez rzeczywiste wyniki sprzedaży;

▌ kontrola realizacji planów.
 

   Optymalizacja procesów sprzedaży
▌ optymalizacja poziomów cenowych zależnie od planowanego i 

rzeczywistego popytu, lokalizacji geograficznej, pory roku, czy zdarzeń 
wyjątkowych;

▌ optymalizacja procesu wyprzedaży - cena, okres, tempo, wraz z planem 
wyprzedaży dla całej sieci i optymalnym rozmieszczeniem (alokacją) 
w poszczególnych jednostkach.

 

   Optymalizacja zatowarowania punktów sprzedaży 
▌ automatyzacja przesunięć międzymagazynowych między magazynem 

centralnym i punktami sprzedaży jak i samymi punktami sprzedaży; 

▌ optymalizacja podaży; 

▌ szybkie reagowanie na zmiany w popycie; 

▌ ograniczanie zbędnych zapasów; 

▌ wyższe zyski z przecen i wyprzedaży; 

▌ obniżenie kosztów obsługi sieci;

▌ poprawa wyniku finansowego; 
 

■ System umożliwia szybką modyfikację układu tabel i łatwe 
uzyskanie potrzebnych raportów

   Automatyzacja procesów obrotu towarowego
▌ automatyczne generowanie zamówień dla dostawców lub magazynów 

sieci;

▌ kontrola stanów magazynowych towarów;
▌ eliminowanie przepłacania dostawców;
▌ kontrola stanu realizacji zamówienia - SCM (ang. supply chain 

management).

INFORMACJA jest źródłem wszystkich 
zwycięstw. Dlatego stworzyliśmy 
POSitive Management Center
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■ Raporty Business Intelligence mogą prezentować analizy w 
postaci tabel i wykresów

POSitive Retail - zwiększanie konkurencyjności 
sieci sprzedaży

   Usprawnienie przepływu informacji
▌ bezpośredni i skuteczny przepływ informacji o decyzjach zarządu;
▌ usprawniony dostęp informacji pracowników do danych o zadaniach 

do wykonania oraz o wszystkich parametrach handlowych firmy.
 

   Optymalne wykorzystanie zasobów
▌ szybki dostęp do kompleksowych informacji o firmie o Klientach;
▌ prostota tworzenia przekrojowych raportów.
 

   Zwiększenie kontroli nad procesami
▌ natychmiastowe powiadamianie kierownictwa o przekroczeniu 

parametrów krytycznych;
▌ precyzyjna informacja o sprzedaży i kosztach;
▌ centralne zarządzanie cennikami, akcjami promocyjnymi, programami 

lojalnościowymi.

   Analityka Business Intelligence - OLAP
System umożliwia szybki, wielowymiarowy wgląd w dane, takie jak sprze-
daż ze względu na towary, obszar geograficzny, kanał dystrybucji, czas 
itp. Wielowymiarowość - będąca cechą OLAP - daje podstawy do dokonywa-
nia analiz poprzez elastyczny dostęp do informacji. System pozwala na rożne 
stopnie agregacji danych – na przykład: sprzedaż roczna, kwartalna, dzienna, 
sprzedaż w danym mieście, regionie lub kraju. 
System umożliwia szybkie wyliczanie trendów wzrostu, średniego wzrostu 
np. sprzedaży w określonym czasie, wpływu promocji na sprzedaż.

   Kluczowymi zaletami technologii OLAP są:
▌ szybkość - wielowymiarowe, przekrojowe analizy powstają w ułamku 

sekundy;
▌ wszechstronność - szeroki dostęp do wszystkich, szczegółowych 

danych zgromadzonych w hurtowni danych, możliwość bezpośredniego 
wykonywania wielowymiarowych zestawień, porównywania wielu 
okresów i pełna interaktywność wielowymiarowych kostek danych;

▌ intuicyjność - zrozumiała obsługa, niewymagająca zaawansowanej 
wiedzy analitycznej;

▌ skalowalność - możliwość zwiększenia ilości kostek danych lub 
dodawania nowych wymiarów wraz ze wzrostem potrzeb analitycznych.

■ Posługiwanie się kostkami OLAP w module Business Intelligence 
jest łatwe i umożliwia szybkie tworzenie dowolnych analiz

POSitive Management Center
Analizy i raporty Business Intelligence

POSitive Management Center przetwarza dane w oparciu o nowoczesne rozwiązanie analityczne 
OLAP (ang. On-Line Analytical Processing). Wykorzystanie technologii OLAP gwarantuje bardzo 
szybki czas odpowiedzi na najbardziej złożone zapytania analityczne. 
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   Źródło informacji o firmie
▌ strona główna - aktualności, ranking salonów, książka teleadresowa, 

tablica ogłoszeń; 
▌ personalizowana treść - wiadomości dla pracownika, grafik pracy;
▌ powiadomienia o spotkaniach i szkoleniach.

   Usprawnienie obiegu informacji 
▌ ankiety oceny salonów – tworzenie i analiza;
▌ ankiety oceny kolekcji – tworzenie i analiza;
▌ forum dla pracowników;
▌ skrzynka zaufania;
▌ ogłoszenia firmowe – publikacja i przegląd.

   Narzędzia ułatwiające pracę sieci
▌ grafiki pracy pracowników – tworzenie i przegląd;
▌ ewidencja czasu pracy pracowników w punktach sprzedaży;
▌ rozliczanie udziału procentowego sprzedawców w sprzedaży;
▌ ewidencja i rozliczenie czasu pracy kierowników regionalnych  

– plan pracy, wyniki.

Poprzez portal firmowy pracownicy 
sieci sprzedaży uzyskują dostęp do 
aktualnych informacji i ogłoszeń.

Portal firmowy wzmacnia więzi 
wewnątrz firmy i usprawnia organizację 
pracy.

■ Główna strona portalu firmowego po zalogowaniu użytkownika

■ Użytkownik portalu staje się członkiem firmowej sieci

Portal firmowy dla sieci sprzedaży
Udostępnianie informacji i budowanie więzi

Portal firmowy dla sieci sprzedaży umożliwia budowanie więzi z firmą i zachęcenie pracowników      
do efektywniejszej pracy oraz powiększania wiedzy o firmie i towarach. Stanowi źródło wiedzy   
o firmie, aktualnych wydarzeniach, procedurach, ocenach pracy salonów i szkoleniach.
Portal posiada łatwy w obsłudze panel administracyjny, umożliwiający wygodne wprowadzenie treści 
i danych przez uprawnione osoby. Dane dotyczące dokumentów i wyników sieci sprzedaży pobierane 
są bezpośrednio z bazy danych systemu ERP – POSitive Retail.
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POSitive Shop
Zdecydowanie więcej niż system kasowy

POSitive Shop odpowiada za podstawową działalność sieci
- sprzedaż i obsługę Klientów. System został optymalnie przygotowa-
ny do pełnienia tej roli.
Z jednej strony stanowi źródło fundamentalnych danych o popycie i zachowaniach 
Klientów umożliwiając w ten sposób kierownictwu sieci szybkie i właściwe reakcje.        
Z drugiej zaś pozwala na niezwłoczną aktualizację warunków sprzedaży i gospodarki 
magazynowej sklepu – zgodnie z wytycznymi kierownictwa. 
POSitive Shop ułatwia utrzymanie wysokiego poziomu obsługi Klientów. Pozwala 
na tworzenie i umacnianie pozytywnych relacji z Klientami. Program dostarcza sprze-
dawcy informacji o dotychczasowych transakcjach Klientów i ich preferencjach. Może 
prezentować zdjęcia towarów, a także umożliwia sprawdzenie dostępności danego to-
waru w innych sklepach sieci. 
System kompleksowo obsługuje programy sprzedaży promocyjnej i programy lojalno-
ściowe. Umożliwia sprzedawcom i kierownikom sklepów dostęp do tych funkcji, które 
są niezbędne z punktu widzenia sprawnego zarządzania siecią.

Klasyczny model działania systemu
POSitive Shop  jest z powodzeniem
wykorzystywany w sklepach wielu branż

SHOP

   Wygodny układ modułowy
W skład POSitive Shop wchodzą dwa ściśle ze sobą związane moduły – POS i 
Manager (Back Office). Moduł POS odpowiada za prowadzenie sprzedaży i 
kompleksową obsługę Klientów, natomiast moduł Manager za definiowa-
nie warunków sprzedaży, magazyn oraz nadzór.

POSitive Shop
Wykorzystanie ekranu dotykowego  
w punkcie sprzedaży przyspiesza 
obsługę Klientów i obniża koszty 
szkolenia pracowników  

   Nieograniczony obszar działania
Moduł POS uruchamiany jest w sklepie przy każdym punkcie kasowym i 
stanowisku obsługi klienta. Ilość miejsc, przy których może być uruchomiony 
system na poziomie jednej lokalizacji jest dowolna. Jednostanowiskowy moduł 
Manager uruchomiany jest na ogół na zapleczu sklepu.

   Dowolne modele sprzedaży
W przypadku sieci sprzedaży POSitive Shop stanowi tylko jeden z elementów 
systemu, dlatego zakres uprawnień do definiowania lub zmiany warunków 
sprzedaży jest zawsze dostosowywany na etapie wdrożenia do modelu biz-
nesowego sieci. 
Możesz uczynić ze swoich sklepów całkowicie autonomiczne jednostki, w 
których kierownictwo poszczególnych placówek dowolnie kształtuje zasa-
dy sprzedaży. W przeciwnym, częstszym wariancie jedynym zadaniem skle-
pu może być wyłącznie sprzedaż bez jakiejkolwiek samodzielności w ustala-
niu warunków, które definiowane są centralnie przez zarządzających siecią. 
POSitive Shop bez problemu wspiera oba modele, dając tym samym nieogra-
niczoną ilość ich możliwych odmian - w zależności od polityki sprzedaży obo-
wiązującej w danej sieci.
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■ Schemat działania POSitive Shop

STANOWISKO POS 1

SKLEP

MAGAZYN
centralna

baza danych
POSitive RETAIL

baza danych
MANAGER

kolektor danych

IQiosk
kiosk multimedialny

drukarka 
fiskalna

drukarka 
fiskalna

terminal POS

terminal POS

czytnik kodów 
kreskowych

czytnik kodów 
kreskowych

czytnik kart 
magnetycznych

czytnik kart 
magnetycznych

drukarka faktur waga

STANOWISKO POS 2
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POSitive Shop
Profesjonalna obsługa Klienta

Moduł POS - najwyższy poziom obsługi Klienta
Moduł POS jest narzędziem odpowiadającym za umożliwienie sprzedawcy wszechstronnej i szybkiej 
obsługi Klienta.

   Szybka sprzedaż i sprawna obsługa Klientów
▌ intuicyjna obsługa poprzez ekrany dotykowe;
▌ otwarte rachunki – jednoczesna obsługa wielu Klientów;
▌ sprzedawca/kasjer identyfikowany przez PIN, kartę magnetyczną lub 

chipową;
▌ rozliczanie dowolnych form płatności – gotówka, karta płatnicza, 

przedpłata (prepaid);
▌ obsługa kas, wystawianie KP/KW, przyjmowanie walut obcych - 

kalkulator walutowy;
▌ dowolne typy rabatów, promocji, warunków specjalnych - w zależności 

od towaru, Klienta, czasu obowiązywania i uprawnień sprzedawcy; 
rejestrowanie udzielonych upustów;

▌ szybkie wyszukiwanie asortymentu po wybranych cechach, np. kolorze, 
modelu, rozmiarze lub kolekcji;

▌ obsługa kodów kreskowych; 
▌ niepłatne rozliczenie rachunku – talon, bon, wewnętrzna sprzedaż 

bezgotówkowa dla pracowników;
▌ karty Klienta - identyfikacyjne, rabatowe, kredytowe, lojalnościowe;
▌ szybkie wystawianie faktur do paragonu;

   Bezproblemowe reklamacje
▌ pełna obsługa reklamacji - przyjęcie, kontrola statusów;
▌ centralny rejestr reklamacji, możliwość analizy przyczyn reklamacji;
▌ obsługa reklamacji towarów zakupionych w innym sklepie sieci.

System umożliwia śledzenie 
zainteresowań Klientów i rodzących 
się tendencji, co pozwala na szybszą 
odpowiedź na potrzeby rynku
i wyprzedzenie konkurencji

   Dokładna informacja o towarze
▌ pełny opis towaru - lista cech, np. marka, producent, kolor, model, 

rozmiar, kolekcja, zdjęcia;
▌ aktualny stan magazynowy;
▌ wygodny podział towarów na grupy asortymentowe;
▌ możliwość podglądu stanów magazynowych w innych sklepach.

   Szczegółowe informacje o Kliencie
▌ historia transakcji Klienta wraz z opisem i zdjęciem zakupionych 

produktów;
▌ wykaz preferencji Klienta;
▌ wykaz wydanych kart, uwagi i komentarze, fotografia.

■ POSitive Retail umożliwia prowadzenie elastycznej polityki 
rabatowej
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POSitive Shop
Integralna część sieci sprzedaży

Moduł Manager - profesjonalne zarządzanie sklepem
Moduł Manager pomaga zarządzać sklepem zgodnie z zasadami obowiązującymi w sieci sprzedaży. 
Zarządzanie sposobem funkcjonowania sklepów realizowane jest centralnie. Podobnie odbywa 
się zarządzanie polityką sprzedażową - cennikami i rabatami - jeżeli sklep nie ma możliwości 
samodzielnego ustalania warunków sprzedaży. 
System jest zawsze konfigurowany w taki sposób, aby najlepiej spełniać swoje zadania i optymalnie 
dostosowywać do nich swoje liczne możliwości.

   Zarządzanie Klientami
▌ podgląd i edycja danych Klientów, historia transakcji, możliwość 

dodania fotografii Klienta;
▌ definiowanie warunków specjalnych sprzedaży;
▌ ustalanie zasad udziału w programach lojalnościowych;
▌ definiowanie kart Klienta - identyfikacyjne, rabatowe, kredytowe, 

lojalnościowe, karty stałego Klienta.

   Zarządzanie produktem
▌ definiowanie towaru - rodzaj, stan minimalny i maksymalny;
▌ ustalanie cen - dla wybranych dni tygodnia, ceny świąteczne, ceny 

specjalne dla grupy towarów itd.;
▌ przeceny - jednostkowe lub grupowe;
▌ promocje.

   Zarządzanie magazynem
▌ pełna gospodarka magazynowa - generowanie dokumentów 

magazynowych, rejestr dokumentów magazynowych, inwentaryzacja; 

▌ wydruk kodów kreskowych z poziomu dokumentów magazynowych; 

▌ wycena magazynu według metody FIFO;

▌ zamówienia;

▌ planowanie dostaw; 

▌ współpraca z kolektorami danych.

■ POSitive Retail to aktualna i przejrzysta informacja o towarach

Moduł Manager – profesjonalne
zarządzanie sklepem
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POSitive Shop
Funkcje menedżerskie i raporty 

   Ustawianie modułu POS
▌ definiowanie ilości stanowisk POS i obsługiwanych przez nie zadań;
▌ definiowanie obsługiwanych urządzeń np. czytników, drukarek; 
▌ definiowanie wyglądu interfejsu modułu POS: tekst, rodzaj i wielkość 

czcionek, grafika, konfiguracja przycisków, opisy towarów, dostępne 
informacje o Klientach; 

▌ ustawienie wersji językowej - w standardzie polska, angielska, 
niemiecka, czeska i słowacka.

   Zarządzanie użytkownikami 
▌ podgląd uprawnień użytkowników: dostęp do określonych funkcji 

systemu, obsługiwane stanowiska POS, hasła i kody dostępu, karty 
identyfikacyjne; 

▌ raporty z efektywności pracy;

▌ rejestracja czasu pracy – RCP.

■ Szczegółowe raporty sprzedaży ułatwiają podejmowanie
właściwych decyzji

■ W POSitive Retail możesz łatwo zdefiniować uprawnienia użytkowników

   Raporty dla kierownictwa sklepu 
▌ sprzedaży według dokumentów, operatorów, towarów, płatności, marż, 

stawek VAT, cech towarów, aktywności pracowników;

▌ magazynowe według zakupów, dokumentów, towarów;

▌ księgowe - analiza stanów magazynowych, analiza obrotu towarów 
według dokumentów, analiza obrotu dokumentów magazynowych, 
rejestr zakupów według dokumentów, rejestr VAT według dokumentów 
magazynowych, paragonów lub faktur;

▌ rozliczenia według sald Klientów, nierozliczonych należności, 
nierozliczonych zobowiązań;

▌ kartoteki - towarowa, według stanów obecnych, karta towaru;

▌ rejestr kart lojalnościowych, rabatowych oraz transakcji z nimi 
związanych;

▌ raporty - rozmieszczenia towaru w sklepie;

▌ rejestracja i rozliczenie czasu pracy.

Wszystkie raporty są wyświetlane na ekranie przed wydrukiem. Istnieje 
możliwość zapisywania wszelkich raportów w formatach Microsoft Excel, 
html, pdf lub tekstowym, po otworzeniu w odpowiednim programie raporty 
mogą podlegać dalszemu przetworzeniu oraz analizie.
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IQiosk Retail - sprzedawca nowej generacji
Samoobsługowy system dla kiosków multimedialnych

Czy chciałbyś zwiększyć wydajność pracy w swoich sklepach bez zatrudniania pracowników?   
Czy chcesz pozyskać lojalnych Klientów i być lepszy od konkurencji? Zależy Ci na lepszej promocji 
swoich towarów i usług? IQiosk zwiększy zadowolenie Klientów i Twoje przychody.
IQiosk to multimedialne stanowisko samoobsługowe dla Klientów sklepu w pełni zintegrowane 
z systemem POSitive Retail. IQiosk promuje i sprzedaje towary. Umożliwia, po zeskanowaniu kodu 
kreskowego lub wyborze z listy, szczegółowe zapoznanie się przez Klienta ze wszystkimi cechami, 
odmianami i powiązaniach danego towaru. IQiosk umożliwia skompletowanie zamówienia realizowanego 
następnie w punkcie obsługi Klienta.

IQiosk Retail
Zatrudnij w swojej sieci wszechstronnie utalentowanego 
sprzedawcę 

   IQiosk najdokładniej zaprezentuje Twoją ofertę
Zadbaliśmy o to aby korzystanie z IQiosku było proste i intuicyjne. Kliento-
wi wystarczy jedno dotknięcie ekranu aby dowiedzieć się więcej o produktach. 
IQiosk poinformuje Klienta o wszystkim co dotyczy danego produktu – do ja-
kiej kolekcji należy, jakie są dostępne rozmiary, kolory, parametry techniczne, 
zaprezentuje zdjęcia i filmy. Klient będzie mógł się dowiedzieć jakie dodatki lub 
inne elementy stroju są polecane, ewentualnie proponowane w specjalnej ce-
nie razem z poszukiwanym produktem. 
Informacje o towarach, które są udostępniane przez IQiosk, mogą być w peł-
nym lub ograniczonym zakresie dostępne przez Internet. Nie trzeba tworzyć 
kolejnej bazy danych aby zaprezentować nowe kolekcje. Wszystkim można za-
rządzać z jednej centralnej bazy zintegrowanej z POSitive Retail. 

   Promocje i oferty dla Stałych Klientów 
Promocje przeznaczone dla wszystkich Klientów pojawiają się na ekranie przy 
wybranych operacjach. Promocje dla zarejestrowanych Klientów pojawiają się 
po rejestracji i zalogowaniu. Rejestracja jest czynnością prostą i dającą wiele 
uprawnień - może być połączona z wydaniem karty rabatowej. 
Poprzez IQiosk zarejestrowany Klient może sprawdzić oferty specjalne, ilość 
swoich punktów programu lojalnościowego, zobaczyć listę produktów dotych-
czas kupionych w danej sieci sklepów albo złożyć zamówienie na produkt któ-
rego nie ma na stanie sklepu. 

   Badanie opinii użytkowników o produktach  
IQiosk umożliwia tworzenie ankiet dla Klientów – ankiety mogą być imienne 
lub anonimowe. Poprzez badania ankietowe można poznać preferencje i ocze-
kiwania Klientów. Ankiety są nieocenionym źródłem informacji o potrzebach 
Klientów. Na podstawie ankiet z IQiosku można uzyskać informacje o popycie 
czy preferencjach Klientów, pomagające w optymalinym zatowarowaniu skle-
pów i niezbędne do budowania długoterminowej strategii rozwoju firmy.

   Oferta całego sklepu, informacje o towarach    
i promocjach w jednym miejscu

▌ intuicyjna obsługa przez ekran dotykowy;

▌ wyszukiwanie pożądanego towaru w interaktywnym, przejrzystym 
menu; 

▌ wszechstronna prezentacja towarów: animacje, ruchome elementy, 
zdjęcia towarów, itp.

▌ pełna informacja o towarach: cenach, rozmiarach, kolorach;

▌ informacje o promocjach ogólnych i dla stałych Klientów; 

▌ informacja o lokalizacji towaru na terenie sklepu;

▌ pełna integracja z systemem sprzedaży – wszelkie informacje o 
towarach są zarządzane centralnie;

▌ możliwość skompletowania zamówienia;

▌ informacja o towarach dostępnych w innych sklepach sieci - możliwość 
złożenia zamówienia;

▌ interaktywna reklama, prezentacja zdjęć i filmów promocyjnych;

▌ wydruk potwierdzeń;

▌ dostosowanie kolorystyki prezentacji; 

▌ możliwość wyboru języka obsługi.

Dowiedz się więcej na www.lsisoftware.pl 
infolinia 800 811 574
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   Schemat działania IQiosk
▌ W górnym rogu ekranu wyświetla się menu główne programu.  

Klient może przeglądać ofertę sklepu, sprawdzić dostępność towaru, 
poszukać towaru podobnego lub złożyć zamówienie. Może także 
dokonać identyfikacji towaru przez zeskanowanie kodu kreskowego. 

▌ IQiosk jest zintegrowany z programami lojalnościowymi POSitive.        
Po zalogowaniu Klient korzystając z systemu będzie widział 
przeznaczone dla siebie specjalne oferty. 

▌ Interaktywne menu umożliwia przegląd oferowanych towarów według 
różnych kategorii i kryteriów. W menu znajdują się wszelkie informacje 
o cenie, dostępnych rozmiarach i kolorach danego towaru. Na każdym 
etapie operacji Klient poprzez przycisk w prawym dolnym rogu ekranu 
może „przywołać” pracownika obsługi. 

▌ Klient może przeglądać różne modele danego towaru opatrzone 
dokładnym opisem. Jeśli w sklepie nie ma pożądanego modelu 
wyświetla się informacja o jego dostępności w innych sklepach sieci. 

▌ Po wyborze odpowiedniego towaru Klient może dodać go do koszyka 
i po zapłacie odebrać w punkcie obsługi, kontynuować lub zakończyć 
wyszukiwanie. 

▌ Klient może wybrać język, w którym chce zostać obsłużony.  

▌ Po wyborze/zmianie, cała komunikacja Klienta z systemem odbywa 
się we wskazanym języku. Dzięki temu Twoimi Klientami zostaną 
osoby, z którymi być może Twoi sprzedawcy nie mogliby się porozumieć. 

   Liczne zalety i ogromne korzyści
▌ sprawniejsza obsługa i zwiększenie liczby Klientów;

▌ wzrost przychodów;

▌ usprawnienie pracy sklepu;

▌ większa satysfakcja i lojalność Klientów;  

▌ możliwość przeprowadzania rozbudowanych promocji;

▌ obsługa programów lojalnościowych;

▌ obniżenie kosztów utrzymania sklepu; 

▌ możliwość prowadzania badań marketingowych – ankiety dla Klientów; 

▌ zmniejszenie kolejek do kasy;

▌ obniżenie kosztów szkoleń pracowników;

▌ obniżenie ryzyka zmian personalnych.

.

IQiosk Retail
Najwyższa jakość obsługi Klientów i większe zyski
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POSitive Multimedia Management System (MMS)
System centralnego zarządzania reklamą cyfrową

POSitive Multimedia Management System to oparte na technologii Digital Signage profesjonale rozwiązanie 
do centralnego zarządzania cyfrowymi wizualizacjami marketingowymi.
W celu zwiększenia szans skutecznego dotarcia i oddziaływania na odbiorców, rynek reklamy wykorzystuje 
coraz nowocześniejsze technologie i formy przekazu. Digital Signage to system cyfrowej reklamy 
wizualnej - zamknięta sieć cyfrowych nośników reklamowych (ekranów) zainstalowanych w hotelach, 
restauracjach, na stacjach paliw, w sklepach, sieciach i centrach handlowych.

POSitive Multimedia Management System
Najskuteczniejsze narzędzie komunikacji z Klientem

POSitive MMS jest nowoczesnym narzędziem promocji, zawierającym wła-
sne oprogramowanie i osprzęt. System został zaprojektowany w celu spraw-
nego i efektywnego kierowania reklamą w dowolnej liczbie określonych 
punktów sprzedaży. Sprawuje pełną kontrolę nad procesem wyświetlania re-
klam multimedialnych, wyświetlanych na ekranach plazmowych i monitorach 
LCD w punktach sprzedaży.
Reklama w systemie POSitive MMS stanowi uzupełnienie lub substytut re-
klamy telewizyjnej - pozwalając jednocześnie na promowanie bez ograniczeń 
produktów, które z rożnych względów nie pojawiają się na innych nośnikach, 
czy w mediach.

   Bogactwo rozwiązań
POSitive MMS to wielozadaniowe narzędzie marketingowe, o szerokiej ga-
mie zastosowań. Daje możliwość częstych aktualizacji wyświetlanych infor-
macji reklamowych oraz dodania do nich np. wiadomości na temat przypa-
dających imienin, daty, aktualnego czasu, informacji o obniżkach cen czy in-
nych promocjach, nagrodach przyznanych firmie, czyli wszystkiego, co mo-
głoby przyciągnąć uwagę odwiedzających Państwa lokal. Dzięki modularnej 
strukturze POSitive MMS umożliwia elastyczne dostosowanie się do specy-
fiki branżowej każdego punktu sprzedaży. Pozwala na kierowanie promocja-
mi i akcjami specjalnymi o dowolnej wielokrotności i cykliczności, w których 
określone wizualizacje wyświetlane są w zależności od zdefiniowanego okre-
su oraz lokalizacji.
Prowadzona jednocześnie kampania reklamowa wielu produktów, czy zmaso-
wanie działań w celu wypromowania jednej? Na dwóch? Trzech? … a może 
wszystkich nośnikach? To już zależy od Ciebie.

   Niezawodność i bezpieczeństwo
System centralnego zarządzania wizualizacjami cyfrowymi POSitive MMS ob-
jęty jest opieką serwisową specjalistów LSI Software S.A.

   POSitive MMS to:
▌ wyższe obroty - wzrost sprzedaży reklamowanych produktów;
▌ wzmocnienie wizerunku firmy - użytkownika POSitive MMS;
▌ wszechstronność systemu - możliwość funkcjonowania w dowolnych 

sieciach sprzedaży;
▌ obniżenie kosztów reklamy;
▌ zwiększenie konkurencyjności firmy na rynku;
▌ szybka i dowolna modyfikacja zawartości.

   POSitive MMS umożliwia wyświetlanie następujących 
typów reklam:

▌ reklama informacyjna;
▌ reklama przypominająca;
▌ reklama wspierająca;
▌ reklama ukierunkowana;
▌ reklama społeczna i akcje PR.

Dowiedz się więcej na www.lsisoftware.pl 
infolinia 800 811 574
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   Nowoczesna elegancja
Ekrany, na których wyświetlane są reklamy, to estetyczne, wygodne, lekkie - 
po prostu nowoczesne elementy wystroju każdego obiektu, w którym zostały 
zainstalowane. Ich zastosowanie podnosi prestiż lokalu, wzmacniając tym sa-
mym chęć skorzystania z usług danego obiektu u klientów.

   Zorientowanie na Klienta
Komunikaty pokazywane na nośnikach POSitive MMS można w prosty spo-
sób modyfikować, co ułatwia kierowanie przekazów reklamowych do okre-
ślonych grup odbiorców.

   Nośniki multimedialne POSitive MMS:
▌ elektroniczne plakaty;
▌ elektroniczne billboardy informacyjne;
▌ interaktywne ekrany multimedialne i monitory.

   Przykładowe miejsca instalacji nośników:
▌ półki, gabloty z eksponowanym towarem;
▌ witryny sklepowe;
▌ strefa kasowa;
▌ okolice wejścia do sklepu.

POSitive MMS.
Już wiesz, reszta zależy od Ciebie

Dowiedz się więcej na www.lsisoftware.pl 
infolinia 800 811 574

POSitive MMS.
Wypromuj się skutecznie

Dlaczego POSitive MMS?

   Doskonała widoczność
Przekaz reklamowy na ekranie nośnika jest doskonale widoczny, dzięki czemu 
może dotrzeć do większej liczby potencjalnych Klientów. Treść oraz czas 
wyświetlania komunikatów definiuje użytkownik POSitive MMS.
Badania brytyjskiej agencji Point of Purchase Advertising Institute wykazały, 
iż reklama cyfrowa umieszczona w strategicznych punktach: przy kasie, wej-
ściu, itp. może spowodować wzrost wartości sprzedaży w danym lokalu na-
wet o 83 proc!

   Przyjazny i wydajny
POSitive MMS znacznie przyspiesza proces planowania oraz przygotowania 
kampanii marketingowych. Łatwa modyfikacja zawartości bloku reklamowe-
go umożliwia natychmiastowa reakcję na najnowsze trendy rynkowe i rekla-
mowe. Nośniki multimedialne służą, jako powierzchnia reklamowa do promo-
cji dowolnej ilości usług lub produktów, zaś prosta obsługa pozwala zaadapto-
wać wyświetlanie przekazu do indywidualnych potrzeb każdego obiektu.
Dzięki wdrożeniu systemu można również zredukować koszty działań promo-
cyjnych, np. funduszy przeznaczonych na przygotowanie materiałów do pro-
mocji oraz ich dystrybucję.

   Pełna kontrola
Wybór POSitive MMS umożliwia skoordynowanie zadań związanych z akcja-
mi promocyjnymi w rożnych przedziałach czasowych we wszystkich lub wy-
branych lokalach. Z jednego miejsca można określić długość i częstotliwość 
ukazywania się komunikatów reklamowych na nośnikach (w skali dobowej, 
miesięcznej, rocznej itp.), we wszystkich zdefiniowanych lokalizacjach. Cen-
tralny nadzór nad wszystkimi wyświetlaczami pozwala na bezobsługową re-
klamę wielu produktów, na jednej powierzchni reklamowej, automatyczna 
aktualizację informacji, szybkie i łatwe zarządzanie zawartością reklamy i 
sposobem jej prezentacji. Umożliwia weryfikację i przyjmowanie przesyłanych 
materiałów do prezentacji, odtwarzanie reklam zgodnie z ustalonym harmono-
gramem oraz natychmiastowa reakcję na ewentualne błędy.
Rozbudowany system raportów (codzienne i okresowe rozliczenia czasu i 
ilości emisji) pozwala kontrolować efekty sprzedaży i ilość klientów w danym 
okresie w każdym punkcie sprzedaży, a także analizować i kontrolować budżet 
przeznaczony na wsparcie sprzedaży w danym lokalu.

   Pozytywny odbiór
Promocja poprzez POSitive MMS nie posiada cech reklamy agresywnej. Nie-
inwazyjny sposób dotarcia do odbiorcy – spotyka się z aprobatą coraz więk-
szej ilości odbiorców. Lepsze postrzeganie wśród Klientów zwiększa ich za-
ufanie do firmy, wpływając na podniesienie sprzedaży w lokalu.
POSitive MMS daje Państwu możliwość przekształcenia punktu sprzedaży w 
miejsce oferujące informacje o produktach i promocjach w nowej, atrakcyj-
nej formie.
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MANAGER

lokal 1

lokal 2

lokal 3

lokalna baza
POSitive

MMS

lokalna baza
POSitive

MMS

lokalna baza
POSitive

MMS

planowanie projekcji 
ustalanie ramówek 
biblioteki graficzne

filmy
obrazy

animacje
prezentacje

ekran 
plazmowy 

na sali

ekran 
plazmowy

plakat 
elektroniczny

elektroniczny 
wyświetlacz

TERMINAL POS
z drugim monitorem 

dla Klienta

TERMINAL POS
z drugim monitorem 

dla Klienta

TERMINAL POS
z drugim monitorem 

dla Klienta

IQiosk
kiosk multimedialny

centralny serwer
POSitive

MMS

■ Przykładowy schemat działania POSitive MMS w sieci sprzedaży
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Integracja z oprogramowaniem Bastion ERP
Księgowość, controlling, kadry i płace w POSitive Retail

System POSitive Retail jest zintegrowany z innymi systemami LSI 
Software: finansowo-księgowym i kadrowo-płacowym, należącymi 
do rodziny oprogramowania Bastion ERP. Razem stanowią doskonałe, 
kompletne rozwiązanie dla sieci sprzedaży. Ich współpraca umożliwia 
obsługę wszystkich kluczowych procesów zachodzących w sieci 
sprzedaży detalicznej.

Bastion ERP Financials
Zarządzanie rachunkowością

System Bastion ERP Financials zintegrowany z POSitive Retail funkcjonalnie 
obejmuje całość zagadnień związanych z kompleksową obsługą działu księgo-
wości i zarządzania finansami w sieci sprzedaży.

   Księgowość finansowa
▌ zakładowy plan kont z kartoteką kontrahentów; 

▌ księgi rachunkowe - rejestry, dzienniki, zapisy na kartach kontowych, 
transakcje;

▌ schematy księgowań, księgowanie grup dokumentów, automatyczne 
przeksięgowania, zapisy pozabilansowe, wielowalutowość, operacje 
dewizowe, różnice kursowe; 

▌ wielookresowość i wielofirmowość; 

▌ sprawozdania finansowe - rachunek zysków i strat, bilans.

   Należności i zobowiązania
▌ należności i zobowiązania, odsetki, wezwania do zapłaty i noty 

odsetkowe, potwierdzenia sald;
▌ struktura przeterminowania, plan płatności, listy płatnicze, przelewy.

   Controlling
▌ plany budżetowe;
▌ miejsca powstawania kosztów, centra kosztów i zysków,   

rozliczenie projektów;
▌ dodatkowe moduły zarządcze wspomagające controlling    

i budżetowanie;
▌ wskaźniki ekonomiczne, struktury kosztów i przychodów.

■ Bastion ERP Financials – pełna obsługa rachunkowa

   Rozliczanie podatku VAT
▌ rejestry VAT zakupu i sprzedaży krajowej, wewnątrz wspólnotowej   

i importowej;
▌ definiowalne stawki VAT;
▌ rozliczenie VAT naliczonego i należnego.

   Kasa i bank
▌ prowadzenie kas przedsiębiorstwa, kwity kasowe, raporty kasowe, 

kasy walutowe;
▌ raporty bankowe, komunikacja z systemami bańkowości 

elektronicznej.
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Bastion ERP Personnel
Kompleksowe rozwiązanie dla działu kadr

   Zarządzanie zasobami ludzkimi
System kadrowo płacowy Bastion ERP Personnel zintegrowany z POSitive 
Retail jest w stanie obsłużyć dowolny system wynagrodzeń. Program 
automatycznie nalicza listy płac i generuje sprawozdania statystyczne dla 
kierownictwa. Stanowi kompletne narzędzie zarządzania działem kadr 
przedsiębiorstwa.

   Kompletny system płacowy
▌ przelewy na rachunki oszczędnośćiowo-rozliczeniowe;
▌ rozliczanie urlopów i zasiłków;
▌ kartoteki: płacowa, osobowa, absencji dla ZUS, składek pracowniczych, 

FP i FGŚP;
▌ roczne rozliczenie podatkowe pracowników PIT-11 i PIT-40;
▌ roczne rozliczenia podatkowe PIT 8B;
▌ wydruki: list płac, przelewów na rachunki oszczędnościowo                     

- rozliczeniowe i do urzędów skarbowych, formularzy podatkowych;
▌ noty księgowe;
▌ predefiniowany system wynagrodzeń;
▌ możliwość dowolnych modyfikacji systemu wynagrodzeń, 

odwzorowanie struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa;
▌ konfigurowalne wydruki – zestawienie zbiorcze, zapotrzebowanie 

kasowe, paski, itp.

   Nowoczesne zarządzanie kadrami
▌ szczegółowa kartoteka pracownicza;
▌ historia zatrudnienia;
▌ realizacja umów o pracę i aneksów;
▌ rejestracja godzin pracy: nominalnych, nadliczbowych 50%, 100%  

i w dni wolne od pracy, godzin nocnych oraz innych definiowalnych – np. 
godzin pracy w warunkach szkodliwych;

▌ rodzaje czasów pracy: stały, ruchomy i nienormowany;
▌ konfiguracja: formularzy umów o pracę, świadectw pracy, zaświadczeń, 

aneksów, wymówień, kwestionariuszy osobowych;
▌ definiowalne formularze i wydruki;
▌ kontrola rozliczania urlopów dla dowolnej liczby definiowanych 

kalendarzy;
▌ obliczanie wymiaru urlopu w sposób standardowy i proporcjonalny;
▌ współpraca z programem płatnik;
▌ wydruk dziennych, miesięcznych i rocznych kart pracy.

■ Szczegółowy wgląd w dane pracownika dzięki Bastion ERP 
Personnel

■ Bastion ERP Personnel ułatwi Ci rozliczenie podatku od dochodu 
uzyskanego przez pracownika
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   Nasze systemy obsługują następujące urządzenia:Jako certyfikowany Partner Microsoft, LSI Software S.A. 
posiada certyfikowaną kadrę programistów, wdrożeniowców 
i serwisantów potrafiących w pełni wykorzystać mechanizmy 
systemowe Microsoft Windows i bazodanowe Microsoft SQL. 
Przyspiesza to działanie naszych programów i zapewnia dużą 
elastyczność wymiany danych zarówno wewnątrz systemu 
jak  i z aplikacjami zewnętrznymi, tworząc tym samym 
zintegrowane wydajne środowisko pracy.

   LSI Software i Microsoft
Microsoft jest największym producentem oprogramowania na świecie. Współ-
praca między LSI Software a firmą Microsoft odbywa się na zasadach umo-
wy partnerskiej Gold Certified Partner. W zespole LSI Software pracują spe-
cjaliści posiadający tytuł MCP (Microsoft Certified Professional), specjalizują-
cy się w obsłudze środowisk systemowych Microsoft Windows Server i bazo-
danowych Microsoft SQL Server. Specjaliści mają dostęp do narzędzi i zaso-
bów jakimi dysponują pracownicy techniczni Microsoft. Otrzymujemy dostęp 
do szkoleń i wsparcia technicznego, dzięki czemu korzystamy z wszystkich naj-
nowszych osiągnięć tego producenta. Ma to znaczący wpływ na zapewnienie 
wysokiej jakość usług świadczonych na rzecz naszych Klientów. LSI Software 
posiada kompetencję Independent Software Vendor (ISV) dającą dodatkowe 
uprawienia w dystrybucji oprogramowania Microsoft. Bazy danych Microsoft 
SQL Server można nabyć na bardzo korzystnych warunkach razem z opro-
gramowaniem LSI Software.

   Dobrze dobrane rozwiązania
W mniejszych instalacjach wykorzystujemy mechanizmy sieciowe systemu 
operacyjnego oraz bezpłatne wersje Microsoft SQL Server, znacznie obniża-
jąc koszty wprowadzenia systemu. W większych, optymalnie dobieramy zarów-
no sprzęt komputerowy, jak i wariant licencyjny dla obsługi sieci oraz bazy da-
nych - zapewniając na długie lata sprawne funkcjonowanie całego systemu.
 

   Wydajne i bezpieczne systemy
Wydajne funkcjonowanie POSitive Retail wymaga odpowiedniego sprzętu 
komputerowego. W punktach sprzedaży mogą być wykorzystywane kompu-
tery o średnich parametrach, zalecanym rozwiązaniem dla stanowisk POS są 
terminale z monitorem dotykowym. Do zarządzania siecią sprzedaży – moduł 
centralny wymieniający informacje z poszczególnymi lokalizacjami – koniecz-
ne jest wykorzystanie serwera bazodanowego. Konfiguracja serwera jest moc-
no uzależniona od wielkości sieci sprzedaży, asortymentu i liczby transakcji. 

   Bezproblemowa praca w sieci
Do sprawnego zarządzania wymianą danych pomiędzy poszczególnymi obiek-
tami należącymi do sieci, a centralą, wykorzystywany jest mechanizm replika-
cji danych. Ze względów bezpieczeństwa połączenia ze sklepami powinny od-
bywać się w środowisku VPN (Virtual Private Network). Dla poprawnego prze-
kazywania pakietów informacji centrala musi dysponować dedykowanym łą-
czem. W transmisji danych z/do sklepów wymagane jest łącze internetowe 
stałe lub bezprzewodowe.

systemy 
multimedialne

urządzenia 
przenośne 

PDA

drukarki 
bonów

drukarki 
fiskalne

drukarki 
kodów 

kreskowych

czytnik kodów 
kreskowych

kolektory 
danych

czytniki 
zbliżeniowe

bramki 
blokady
zamki

wagi czytniki kart 
magnetycznych

czytniki kart 
chipowych

system kontroli 
dostępu i identyfikacji

kioski
multimedialne

terminale 
dotykowe

POSitive Retail
Najnowocześniejsze technologie informatyczne
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O LSI Software S.A.                                                                 

LSI Software S.A. jest producentem oprogramowania dla sektorów 
detalicznego i gastronomiczno-hotelarskiego oraz własnego systemu 
klasy ERP (Enterprise Resource Planning).
Od momentu powstania w 1991 roku, LSI Software stała się liczącym i znanym dostawcą rozwiązań informatycznych ob-
sługującym kilka tysięcy klientów. Od 2006 r. społka jest notowania na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

   Innowacyjność i kompleksowa oferta
Nazwa firmy, której pierwszy człon jest skrótem zwrotu Large Scale Innovations, oznacza dążenie do uzyskania jak naj-
większego stopnia innowacyjności oraz doskonałości w dostarczanych rozwiązaniach informatycznych. Naszą innowacyj-
ność łączymy ze zrozumieniem potrzeb naszych klientów oraz otoczenia, w którym działają. LSI Software zatrudnia wyso-
kiej klasy specjalistów, którzy odpowiadają za prawidłowy przebieg wszelkich realizowanych usług oraz osiągniecie celu, 
jakim jest uzyskanie przez naszych klientów przewagi konkurencyjnej.

Kompleksowa oferta LSI Software obejmuje produkcję oprogramowania, usługi konsultacyjne, usługi wdrożeniowe, serwis 
a także dostawy specjalistycznych rozwiązań sprzętowych. Głównym atutem firmy jest rozległa wiedza o zasadach funkcjo-
nowania branż detalicznej i gastronomiczno-hotelarskiej.

   Grupa LSI Software
W skład grupy LSI Software wchodzą:

▌ LSI Software S.A. - producent oprogramowania do zarządzania 
przedsiębiorstwem Bastion ERP, systemów dla sieci sklepów POSitive 
Retail, systemów dla gastronomii i hoteli POSitive Hospitality,

▌ Softech Sp. z o.o. - producent oprogramowania dla branży 
gastronomicznej oraz hotelarskiej Gastro i Chart.

▌ Horeca Online Sp. z o.o. - operator nowoczesnej platformy 
internetowoelektronicznej dla branży gastronomiczno-hotelarskiej; 
świadczący usługi doradcze, rachunkowe, marketingowe, call-center  
i giełdy towarowej.

Stałą współpracę z grupą LSI Software prowadzi ponad 100 firm partnerskich 
z Polski, Niemiec, USA i Bliskiego Wschodu. W chwili obecnej grupa LSI So-
ftware zatrudnia ponad 120 pracowników.

   Współpraca międzynarodowa
LSI Software jest wieloletnim partnerem Microsoft. Jesteśmy dystrybutorem 
firm Long Range Systems, Posiflex i Logic Controls. Owocuje to dostępem do 
najnowszych technologii używanych na świecie.

■ Przyrost liczby użytkowników systemów LSI Software S.A.  
w latach 2003/2010 (w procentach)

Nagrody Ministra Gospodarki
i targów EuroGastro

w 2006, 2007, 2008 r. dla systemów
zarządzania LSI Software

Finalista konkursu
Lider Nowoczesnych Technologii 

organizowanego przez Instytut Nowych
Technologii w 2006, 2007, 2008 r.

Rekomendacja Polskiej 
Izby Hotelarstwa

w 2007 r. dla oprogramowania 
POSitive Hospitality

Nominacja w Konkursie 
Polskiego Godła 
Promocyjnego
„Teraz Polska”

w 2008 r. za „Zintegrowany system 
zarządzania sprzedażą detaliczną

i obsługa klientów POSitive”

%
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2003    2004    2005    2006    2007    2008    2009    2010    rok
okres bazowy prognozaMedale MERCURIUS 

GEDANENSIS
na targach Gastroexpo

w 2007, 2008 r. dla systemów 
zarządzania LSI Software

Złoty Medal Międzynarodowych 
Targów Poznańskich

w 2006 r. za system zarządzania dla sieci 
sprzedaży detalicznej POSitive Retail.

Wyróżnienie i prawo
do używania tytułu

Łódź Proponuje
w 2005 r. za system zarządzania 

dla sieci sprzedaży POSitive 
Retail.



Jest wiele 
dróg do celu.

Autoryzowany Partner:

LSI Software S.A.
ul. Przybyszewskiego 176/178, 93-120 Łódź

infolinia: 0 800 811 574
Tel.: 042 680 80 90, Fax: 042 680 80 99, mail: info@lsisoftware.pl

www.lsisoftware.pl
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