
IS Grocery е софтуерно приложение, което предоставя цялостен поглед върху
бизнес процесите в магазините за хранителни стоки. Разработен на базата на 
Microsoft Dynamics и LS NAV, IS Grocery Ви дава възможност да проследявате 
партиди и стоки с изтичащ срок на годност, оптимизирате планирането на 
складовата наличност, дефинирате специфичните условия за доставчиците, 
проследявате и анализирате ефективността в магазините на дневна база. 
Функционалности, които подобряват управлението на магазините за 
хранителни стоки:

IS Grocery – софтуерна система за 
магазини за хранителни стоки

▪ Цялостна информация за всички трансакции от POS терминала до 
бекофиса

▪ Планиране на доставките по сезон, прогноза за времето и исторически 
данни

▪ Централизирано управление на цени
▪ Детайлен профил за всеки доставчик с пълна информация за историята
▪ Програми за лоялност
▪ Управление на паричните потоци
▪ Интеграция с външни ситеми и устройства като принтери, везни, ПОС 

системи
▪ Детайлни справки и анализи на дневна база



Ползи, които носят растеж
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За Intelligent Systems

Нашите клиенти

IS Grocery е създаден от Intelligent Systems – водещ партньор на 
Microsoft за бизнес решения в областта на ритейла. Приложението
обединява нашите познания и практически опит в търговията на дребно
с хранителни стоки. 
Intelligent Systems е внедрила над 400 софтуерни системи в повече от 55 
страни по света, включително и в България. Фокусирани сме върху 
ритейл сектора, в който имаме значителна експертиза и ноу-хау.

▪ Прозрачност на всички транзакции
▪ Лесно проследяване на партиди и срок на годност
▪ По-добра комуникация между служителите
▪ Оптимизиране на процеса по поръчки към доставчици 
▪ Поддръжка на оптимални наличности
▪ Намален риск от кражби
▪ Централизирано администриране на продукти, цени, специални оферти, 

промоции, маркетингови кампании и други
▪ Подобрено обслужване и клиентска удовлетвореност
▪ По-висока продуктивност и печалба за компанията
▪ Бърз достъп до финансова информация, специфични анализи и справки 

само с едно натискане на мишката. 
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