
“LS Retail”, an End-to-End 
Retail Solution Powered by 
Microsoft Dynamics NAV. 

Η εταιρεία MIGATO, με 
πορεία άνω των 35 ετών 
στην Ελληνική αγορά 
υπόδησης, αποτελεί ένα 
από τα ισχυρότερα fashion 
brands. Με δίκτυο λιανικής 
που αριθμεί πάνω από 120 
καταστήματα σε Ελλάδα και 
εξωτερικό και εκατοντάδες 
πελάτες χονδρικής, η MIGATO 
αποφάσισε να επενδύσει 
δυναμικά σε πιο σύγχρονα, 
αξιόπιστα και ευέλικτα 
συστήματα Λιανικής. 

 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΓΚΗ

Η MIGATO, αναζητούσε μια αποτελεσματική λύση για να καλύψει τις 
διαρκώς αυξανόμενες απαιτήσεις των σύγχρονων καταναλωτών και την 
απευθείας επικοινωνία μεταξύ των καταστημάτων της.
Η εφαρμογή θα έπρεπε να είναι γρήγορη και να προσαρμόζεται εύκολα 
στις ανάγκες της επιχείρησης, ενσωματώνοντας δυναμικά το σύνολο των 
διαδικασιών Front & Back office. 

Τα κύρια χαρακτηριστικά σχεδιασμού της λύσης ήταν:

•	 Αύξηση της παραγωγικότητας.
•	 Ικανοποίηση των πελατών. 
•	 Μείωση του κόστους κατάρτισης. 
•	 Μείωση ανθρώπινου λάθους σε ώρες αιχμής.

Σημαντικό για την εταιρία ήταν η δυνατότητα χρήσης της πρωτογενούς 
πληροφορίας, από το ίδιο το σύστημα για την ανάλυση των Οικονομικών και 
Εμπορικών αποτελεσμάτων. 
Επίσης, μέσα από το κεντρικό σύστημα (back-office), οι χρήστες να είναι  
σε θέση με αλγορίθμους –που οι ίδιοι ορίζουν – να μελετούν σενάρια 
βελτίωσης των δραστηριοτήτων τους (Forecasting και Planning) και να 
ορίζουν κεντρικά όλη την Τιμολογιακή τους πολιτική.

ΕΠΙΛΕΓΟΝΤΑΣ ΛΥΣΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ

Η MIGATO, στα πλαίσια της αυξημένης επιχειρηματικής της δραστηριότητας, 
επέλεξε τις λύσεις Microsoft Dynamics & Ls Retail, ως εργαλείο για την 
αποδοτικότερη λειτουργία της επιχείρησης και ενίσχυση της εξωστρέφειάς 
της.

Η Ergologic, μακροχρόνια πιστοποιημένος & έμπειρος συνεργάτης των 
προϊόντων Microsoft Dynamics NAV & LS Retail στην Ελλάδα & το εξωτερικό, 
ολοκλήρωσε με επιτυχία τον σχεδιασμό και την υλοποίηση του έργου. 
Η εξιδεικευμένη Λύση του οίκου LS για την Λιανική , είναι βασισμένη 
στην τεχνολογία Microsoft Dynamics NAV και θεωρείται κορυφαία στην 
κατηγορία της, διεθνώς.

Διεθνής Λύση LS Retail για το δίκτυο των 
καταστημάτων της MIGATO.

Ε Ν Δ Υ Σ Η  -  Υ Π Ο Δ Η Σ Η



Με την κάθετη λύση Λιανικής Ls Retail, η εταιρία μπορεί πλέον 
αποτελεσματικά να χειριστεί όλες τις λειτουργίες εντός του καταστήματος 
από την έναρξη της βάρδιας μέχρι την λήξη της.

Η εφαρμογή, υποστηρίζει το δίκτυο της Migato, σε όλο το εύρος της  
απαιτητικής της δραστηριότητας παρέχοντας:

•	 Πληροφορίες Είδους - Χρώμα και Μέγεθος 
           Σημεία Πώλησης - Διανομής
•	 Τιμές/Προσφορές/Κουπόνια/Κάρτες Δώρων
•	 Ιστορικότητα Πωλήσεων
•	 Διαχείριση Αγορών - Προμηθευτών
•	 Παραγγελίες Πωλήσεων - Πελατών
•	 POS (Ταμείο) – Λειτουργίες Καταστήματος
•	 Διαχείριση Συμβαλλομένων
•	 Προμήθειες Πωλητών
•	 Αναπλήρωση Αποθεμάτων
•	 Ανάκληση – Αναδιανομή Αποθεμάτων
•	 Open to Buy 
•	 Διαχείριση Μελών – Loyalty
•	 Mobile
•	 Διαχείριση Franchise 
•	 Στατιστικές Αναλύσεις – BI

Πλεονεκτήματα της εγκατάστασης:

•	 Ταχύτατο & αξιόπιστο σύστημα
•	 Σωστή διαχείριση επιχειρηματικών πληροφοριών
•	 Εύκολο και φιλικό στο χρήστη
•	 Ενοποιημένο σύστημα, 
•	 Γρήγορη απόσβεση της επένδυσης.
•	 Άμεση εξυπηρέτηση της Διοίκησης.
•	 On-line επικοινωνία με τα κεντρικά.
•	 Αποτελεσματικότερος έλεγχος οικονομικών στοιχείων.

Εστιάζοντας στην επιλογή του συνεργάτη για την ολοκλήρωση του έργου, 
ο κ. Πέτρος Γάτος, Managing Director της εταιρείας MIGATO, τόνισε: «Η 
συνεργασία μας με την Ergologic ήταν καθοριστική. Χρειαζόμασταν την 
σωστή καθοδήγηση στην εύρεση state-of-the-art ολοκληρωμένων λύσεων 
και την εγγύηση της επιτυχημένης λειτουργίας τους. Η λύση της LS βελτίωσε 
ουσιαστικά την επιχειρησιακή απόδοση της εταιρείας μας, τόσο στο φυσικό 
όσο & ηλεκτρονικό κατάστημα. Μπορούμε πλέον, να επικεντρωνόμαστε 
περισσότερο στην ίδια την επιχείρηση, παρά στην επίλυση επιχειρησιακών 
ζητημάτων, επιτυγχάνοντας λειτουργικά οφέλη με στοιχεία και αριθμούς που 
επηρεάζουν θετικά το ROI της επιχείρησης».

E R G O LO G I C

Γραφεία Πάτρας: 
Ν.Ε.Ο. Πατρών - Αθηνών 51Α 264 42 - Πάτρα - Τ: 2610 240610 - F: 2610240616

Γραφεία Αθήνας:
Πιερίας 1Α & Ποσειδώνος 144 51 - Μεταμόρφωση - T: 2130 24 3434 - F: 2130 243424

Επιχειρηματική Λύση

Microsoft Dynamics Ls Retail 
: Απλό, έξυπνο, καινοτόμο
 
Το LS Retail βασίζεται 
στη σύγχρονη τεχνολογία 
Microsoft Dynamics NAV και 
καλύπτει μηχανογραφικά τις 
επιχειρήσεις λιανικής από το 
κατάστημα μέχρι την κεντρική 
διοίκηση. Μέσα από ένα ενιαίο 
περιβάλλον λειτουργίας, 
το LS Retail αποτελεί μια 
αξιόπιστη, επεκτάσιμη και 
δοκιμασμένη λύση, που 
αξιοποιεί την επένδυση του 
πελάτη, παρέχοντας μέγιστα 
επιχειρηματικά οφέλη. 
Λόγω της διεθνούς παρουσίας 
του προϊόντος μπορεί να 
καλύψει τις ανάγκες ενός 
ομίλου σε εταιρίες του 
εξωτερικού, με την Microsoft 
να εξασφαλίζει την ύπαρξη του 
localization σε κάθε χώρα. 
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