
Riadenie 
maloobchodnej siete



Retailové spoločnosti potrebujú pre napĺňanie potrieb moderných spotrebiteľov zákaznícky orientované a flexibilné rieše-

nie, ktoré pokrýva všetky procesy end-to-end. Takým je aj aplikácia pre komplexné riadenie maloobchodnej siete, ktorá je 

postavená na modernej technologickej platforme Microsoft Dynamics 365 for Retail. 

Riadenie maloobchodnej siete

Microsoft Dynamics 365 for Retail je komplexná point-of-sale (POS) aplikácia, ktorá zabezpečuje konzistentný zákaznícky 

zážitok naprieč všetkými obchodnými kanálmi. Zamestnancom maloobchodnej siete napomáha dosahovať lepšie predajné 

výsledky a vyššiu spokojnosť zákazníkov. 

Aplikácia umožňuje správu širokého spektra retail procesov zameraných na riadenie:

 • jednotlivých predajných kanálov

 • merchandisingu

 • skladových zásob

 • vernostného systému

 • cross-sell a up-sell aktivít

 • obchodnej stratégie a nákladov

Zákazníkovi sa tak dostáva excelentný servis vo všetkých nákupných fázach. Aplikáciu je možné implementovať ako samo-

statné riešenie v cloude s jednoduchou integráciou na ďalšie podnikové aplikácie Dynamics 365 (Sales, Customer Service, 

Field Service, Finance, Operations).

Aplikácia pre riadenie maloobchodnej siete

Prečo by vás malo riešenie pre retail manažment zaujímať? 



Riadenie maloobchodnej siete

Čo všetko vám riešenie pre riadenie maloobchodu umožní?  

Dokonalý zákaznícky zážitok
Dovoľte svojim zamestnancom, aby zákazníkom poskytli nadštandardný  
zákaznícky servis. Moderné riešenie im poskytne všetky dôležité informácie  

o zákazníkovi, produktoch, skladových zásobách či doručení tovaru.  

Sledovanie nákupu naprieč  
všetkými predajnými kanálmi
Obslúžte svojich zákazníkov naprieč všetkými obchodnými kanálmi 
- umožnite im objednať si tovar online, vyzdvihnúť ho v kamennej  
predajni a riešiť zákaznícky servis k tovaru cez online chat či call centrum. 
Riadiť a sledovať celý predajný proces pritom viete na jednom mieste. 
Každý kanál má svoj spôsob platby, metódu doručenia, cenovú skupinu  
či prehľad príjmov a nákladov. Aplikácia zároveň umožňuje konfiguráciu 
pre jednotlivé kanály zvlášť.

Správa merchandisingu
Zvýšte dopyt po vašich produktoch a ponúknite zákazníkom správne 
produkty cez správne predajné kanály a za správne ceny prostredníc-
tvom centralizovaného riadenia merchandisingu, ktorý obsahuje všetky 
dôležité informácie o produktoch, kategóriách, sortimente a cenách.

Riadenie skladových zásob
Majte vždy prehľad o aktuálnom stave skladových zásob a v prípade potreby 
zabezpečte rýchle dodanie tovaru od správneho predajcu a za správnu 
cenu. Tovar vo vašej obchodnej sieti viete prerozdeľovať a dopĺňať  
na základe sezóny, dopytu na trhu či konkurenčných tlakov.



Čo všetko vám riešenie pre riadenie maloobchodu umožní?  

Riadenie vernostného programu
Podporte lojalitu svojich zákazníkov a umožnite im získavať a uplatňovať si  
body či používať darčekové karty a propagačné kupóny naprieč 
rôznymi kanálmi. Vernostný program vám pomôže vybudovať  
   vernosť k značke a zvýšiť retenciu zákazníkov.    

Cross-sell a up-sell odporúčania  
na základe zákazníckych dát
Pomôžte zákazníkovi vybrať si správny produkt vďaka pokročilej analytike,  
ktorá na základe dát poskytuje zákazníkovi odporúčania na nákup 
a prispieva k lepšej realizácii cross-sell a up-sell aktivít predajcov.

Správne biznis rozhodnutia vďaka  
Business Intelligence

Získajte personalizované pohľady na informácie na základe jednotlivých 
pracovných pozícií, pokročilú dátovú analytiku a vizualizáciu či repor-
ting dôležitých KPI metrík jednotlivých predajných kanálov. Business  
Intelligence riešenie Microsoft Power BI vám poskytuje všetky potrebné  
                 dáta pre správne biznis rozhodnutia. 

Inovatívne a flexibilné riešenie

Riešenie v cloudovom prostredí s garantovanou dostupnosťou až  
99.9 % spĺňa prísne podmienky bezpečnosti, ochrany osobných  
údajov a dodržiavania platných predpisov. 



Pre koho je riešenie určené? 

Ako začať? 

Kontaktujte nás ešte dnes a dohodneme si nezáväzné stretnutie.  

Spoločne si prejdeme vaše potreby a pripravíme riešenie šité na mieru pre vašu spoločnosť. 

obchod@millennium.sk 
www.millennium.sk  
+421 2 59 100 300

Riešenie pre efektívne riadenie maloobchodnej siete je vhodné pre všetky retail spoločnosti, ktoré chcú nepretržite budovať 

vernosť zákazníkov k svojej značke a zvýšiť retenciu. Cieľom každej úspešnej maloobchodnej siete sa stáva monitorovanie 

a riadenie aktivít prostredníctvom jedného, naprieč všetkými obchodnými kanálmi prepojeného riešenia, ktoré poskytuje 

dokonalý zákaznícky zážitok. 

Komunikácia

Dôvera

Lojalita

Zákaznícka skúsenosť

RETAIL 
MANAŽMENT

Čo získate implementáciou riešenia pre retail manažment? 

 • moderný a flexibilný nástroj pre komplexné riadenie maloobchodnej siete;

 • 360° pohľad na interakcie zákazníkov naprieč všetkými kanálmi (kamenné prevádzky, online obchod,  call centum);

 • nepretržitý prehľad o skladových zásobách a efektívnejšie riadenia inventára;

 • zvýšenie lojality a spokojnosti zákazníkov poskytnutím excelentného zákazníckeho servisu;

 • zvýšenie dopytu a predaja odporúčaním správnych produktov cez správne predajné kanály v správny čas 
a za správnu cenu;

 • cielenejší cross-selling a up-selling vďaka inteligentným odporúčaniam a pokročilej analytike nad celým  
systémom;

 • prehľadné a vizuálne spracovanie dôležitých KPI metrík jednotlivých predajných kanálov vďaka Business 
Intelligence riešeniu Power BI;

 • optimalizáciu obchodnej stratégie a nákladov.
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