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Software solutions ทีพ่ฒันาไปพรอ้มกบัเทรนดแ์ละยคุสมยั 

ธรุกจิอาหารและรา้นอาหารทีเ่ปลีย่นแปลงไปอยา่งรวดเร็ว 
 

•   ในยคุทีก่ารสัง่อาหารทางโทรศพัทแ์ละ

ออนไลน์ก าลงัเป็นทีน่ยิมอย่างมาก ท าให ้

ลกูคา้เกดิความคาดหวงัใหร้า้นอาหาร

สามารถมอบชอ่งทางทีห่ลากหลายในการ

ใหบ้รกิาร 
 

•   ความรวดเร็วคอืหัวใจส าคัญ รา้นอาหาร

จ าเป็นจะตอ้งมรีะบบทีง่่ายตอ่การเรยีนรูแ้ละ

ใชง้าน และยังสามารถท ารายการไดอ้ยา่ง

รวดเร็ว เพือ่ใหล้กูคา้เกดิความพงึพอใจมาก

ทีส่ดุ 
 

•   Security คอืหนึง่ในหัวใจส าคญัส าหรับ

ธรุกจิรา้นอาหาร: เจา้ของกจิการตอ้งการ

ระบบการจัดการทีม่คีวามน่าเชือ่ถอื ซึง่

สามารถรองรับและเก็บขอ้มลูส าคญัทาง

ธรุกจิไวไ้ด ้

•   เมือ่บรษัิททีท่ าธรุกจิอาหารมกีารขยายตวั 

ก็มักจะตอ้งการซอฟตแ์วรท์ีส่ามารถรองรับ

รูปแบบการท างานทีเ่พิม่ขึน้ เปรยีบเหมอืน

โตไปพรอ้มกับบรษัิท 

•   ความตอ้งการของลกูคา้เปลีย่นแปลงไป

รวดเร็วกวา่ทีผ่า่นมามาก ธรุกจิรา้นอาหาร

จ าเป็นตอ้งมรีะบบทีเ่ป็นเทคโนโลยใีหม่

ลา่สดุ และพัฒนาอยา่งตอ่เนือ่ง 

 
 
•   เจา้ของรา้นอาหารตอ้งมคีวาม active ใน 

Social Network มากขึน้: ไม่วา่จะเป็นการ

โพสตร์ูปอาหารลง Instagram หรอื เว็ป

review รา้นอาหาร Social Media มี

ผลกระทบตอ่รา้นอาหารเป็นอย่างมาก 
 
•   การวเิคราะหข์อ้มลู (Analytics) จะมสีว่น

ส าคัญเป็นอยา่งมากในการระบเุทรนดก์าร

ทานอาหารของลกูคา้

รา้นอาหารทีป่ระสบความส าเร็จมักจะรูจั้กน าเทคโนโลยมีาใชเ้พือ่พัฒนา

กระบวนการทางธรุกจิ แลว้ธรุกจิรา้นอาหารของคณุหละ่
 

 
New challenges and opportunities

“เรามั่นใจวา่ LS NAV Hospitality ซึง่เป็นระบบที ่

Scalable และ     Flexible จะสามารถเตบิโตและ

พัฒนาไปพรอ้มกับธรุกจิของเราได”้ 

                        — Rob Walsh 

Wasabi 

 



ท าใหธุ้รกจิของคณุงา่ยและรวดเร็วขึน้ 

 

ประสบการณ์ความพงึพอใจและความช านาญทีแ่พรห่ลายไปทั่วโลก 

 

เป็นเวลามากกวา่สองทศวรรษ ที ่LS Retail ไดใ้หบ้รกิาร solutions ทีช่ว่ยใหธ้รุกจิขายของ, 

รา้นอาหาร, และธรุกจิอาหารมรีะบบการท างานทีง่่ายและรวดเร็วมากขึน้ 

 

LS Nav เป็นระบบทีม่คีวามยดืหยุน่ และออกแบบมาใหธ้รุกจิขายของ และรา้นอาหารของคณุ

สามารถท างานตัง้แตห่นา้รา้นจนปิดยอดลงบญัชจีบในระบบเดยีว ทกุวนันี้ มรีา้นคา้และรา้นอาหาร

กวา่ 55,000 รา้นทีใ่ชง้านระบบ LS Nav บนเครือ่ง POS จ านวนมากกวา่ 130,000 เครือ่งทัว่โลก  

 

ยกตัวอย่างผูใ้ชท้ีไ่ดรั้บความพงึพอใจจากการใชง้าน LS Nav Hospitality ไดแ้ก ่Nordic Choice 

Hotels, Arabian Food Supplies, Radisson Blu Hotel and Resorts, Adria Airways, Aer 

Rianta Duty Free, Blue Mountain Resort Dunkin’ Donuts, Devyani International, 

Tantalizers, Road Café, Sodexo, Go Natural, Billund Airport, Hard Rock Café, Scandlines, 

Parkson Department  Stores และอกีมากมาย 

 

“LS Nav เป็นระบบพืน้ฐานทีท่รงประสทิธภิาพ ซึง่

สามารถปรับใหท้ างานร่วมกับขัน้ตอนและวธิกีาร

ขายของทีห่ลากหลาย จงึเป็นเรือ่งง่ายทีจ่ะตอ่

ยอดพัฒนาระบบใหร้องรับฟังกช์ั่นตใ์หม่ๆ เพือ่

ตอบโจทยธ์รุกจิของคณุอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

 

 
— John Gowers 

                                                                                                 Blue Mountain Resort 
 
 
 

 
We know the hospitality business



 

ธุรกจิของคณุก าลงัมคีวามเสีย่ง?
 

High costs and 

loss of sales 

ระบบซอฟตแ์วรใ์นรา้นอาหารของคณุสนับสนุนหรอืเป็น 

อปุสรรคตอ่การขยายตัวและเตบิโตของธรุกจิ? 
การใชร้ะบบซอฟตแ์วรห์ลายๆระบบน าไปสูค่า่ใชจ้า่ยทีม่ากกวา่และเสีย่งตอ่

การทีข่อ้มูลไมถู่กตอ้ง คณุใชแ้อพพลเิคชัน่ทีแ่ตกตา่งกนัหรอืปลา่ว 

ส าหรับเครือ่ง POS ปกต ิและ Mobile POS หรอืระบบจัดการในหอ้งครัว 

ระบบ Supply Chain ระบบ inventory และระบบบัญช ีถา้ค าตอบคอืใช ่ถงึ

เวลาแลว้ทีจ่ะตอ้งเปลีย่นแปลงระบบของคณุ   

 

 
 
 

Changing 

consumer 

behavior 

 
 
 

Business 

at risk? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Too many 

Systems 

 
 
 

 
Lack of 

Control 

คา่ใชจ้่ายของคณุมมีากเกนิกวา่ทีค่ณุจะควบคมุไดห้รอืปลา่ว? 

ไม่ว่าคณุจะท างานทีค่าเฟ่ ผับ รา้นสเต็ก หรอื รา้นอาหาร และ ถูกตอ้ง คุณ
สามารถที่จะควบคุมทุกอย่างที่เกิดขึน้ในรา้นอาหารของคุณ Fast Food 

ลูกคา้ของคุณมคีวามคาดหวังใหอ้าหารของเขาไดเ้สรฟิอย่างรวดเร็ว โดย
ใหบ้ริการลูกคา้ไดอ้ย่างถูกตอ้งและตรงเวลาหรือไม่ หรือค่าใชจ้่ายของ

อาหารและการจัดการพนักงานเป็นปัญหาส าหรับคณุ 

 

คณุท าใหล้กูคา้พงึพอใจไดใ้นระดบัใด?    

ลกูคา้มคีวามคาดหวงัใหร้า้นอาหารอพัเดทตามความเปลีย่นแปลงและ

เทคโนโลยใีหม่ๆในธรุกจิ เชน่สามารถเลอืกรายการอาหารผา่น
โทรศพัทม์อืถอื เครือ่ง tablet หรอื คอมพวิเตอร ์พวกเขาตอ้งการทีจ่ะ

เขา้ถงึรา้นของคณุผ่านสือ่โซเชีย่ลตา่งๆ และพวกเขาตอ้งการบรกิารที่
ทนัเวลาและถูกตอ้งทีโ่ตะ๊อาหาร คณุมเีทคโนโลยทีีจ่ะตอบโจทยค์วาม

ตอ้งการเหลา่นีห้รอืไม่? 

                                                

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Can you stand the heat?



 LS Nav ‑ Solution ทีค่รบวงจรส ำหรบัธุรกจิ 

 

เพิม่ประสทิธภิาพและการท าก าไรใหก้บัรา้นอาหาร ขัน้ตอนการท างานทีล่ืน่ไหล เพือ่ใหส้ าเร็จงานได ้

ไวขึน้และลกูคา้พงึพอใจมากขึน้  LS Nav เป็นระบบทีย่ดืหยุ่นและพัฒนาไดต้ามการเตบิโตของธรุกจิ 
ทีถ่กูเลอืกใชโ้ดยรา้นอาหาร ธุรกจิอาหาร และรา้นคา้ Retail ทั่วโลก  

 

 ดว้ยความง่ายตอ่การใชง้านและรวดเร็วในการตดิตัง้ของ LS Nav Hospitality ซอฟทแ์วรท์ีม่ฟัีงกช์ัน่

มากมายทีช่ว่ยใหท้ัง้ผูจั้ดการและพนักงานสามารถตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ไดอ้ย่างราบรืน่ 

ไมว่า่ธรุกจิของคณุจะเป็นภัตตาคารอาหารทีห่รูหรา คาเฟ่รา้นกาแฟทีม่อียูห่ลายสาขา ธุรกจิใหบ้รกิาร
จัดสง่อาหาร หรอืโรงอาหาร LS Nav Hospitality คอืค าตอบส าหรับธรุกจิของคณุ 
 

  ส าหรับธรุกจิคา้ปลกีและการการบรกิาร 

  ถา้หากคณุมธีรุกจิรา้นคา้ปลกีอยูด่ว้ย LS Nav Hospitality ยิง่เป็นค าตอบทีใ่ชส่ าหรับคณุ ดว้ยระบบ 

  ทีถ่กูออกแบบมาใหจ้ัดการกบัทัง้ธรุกจิรา้นคา้ปลกีและรา้นอาหารบนระบบเดยีวกนัแบบรวดเร็วและม ี  

  ประสทิธภิาพ 

 
 จากส านักงานใหญสู่ห่นา้รา้น 

 ระบบ LS Nav พัฒนาขึน้บน Microsoft Dynamics NAV ซึง่เป็นระบบที ่integrate ระหวา่ง POS     

 Back Office ไปจนถงึส านักงานใหญ ่ซึง่หมายความวา่ผูใ้ชส้ามารถใชง้านเพยีงapplication หลกั 
เพยีง   Application เดยีวแตยั่งสามารถเขา้ถงึฟังกช์ัน่งานสว่นอืน่ ๆ จากระบบ POS ไปถงึการ 

ลงบญัช ีของ Microsoft Dynamics NAV ได ้

 
 การบรกิารลกูคา้ทีโ่ดดเดน่ภายใตก้ารควบคมุตลอดขัน้ตอน 
 ใหล้กูคา้ของคณุไดรั้บการบรกิารเร็วขึน้และการบรกิารทีถ่กูตอ้งมากขึน้: ระบบLS Nav Hospitality    

 รายการ orderถกูสง่โดยตรงจาก POS ไปทีห่อ้งครัว, ลดความเสีย่งของความผดิพลาด  ดว้ย    

 Integration Solution ทีช่ว่ยใหผู้บ้รหิารมองเห็นภาพรวมทีช่ดัเจนและควบคมุการด าเนนิการได ้   
ตลอด ทกุขัน้ตอน 

 

 

 

     
         On premise              In the cloud                 Hybrid 

 

 

ระบบน าเสนอทางเลอืกในการตดิตัง้ใชง้านทีห่ลากหลาย, กอ่เกดิความ

ยดืหยุน่ในการใชง้านระบบบนพืน้ฐานและรูปแบบทางธุรกจิ ตรงตามความ

ตอ้งการและอยูใ่นงบประมาณ 

 

Fine dining Quick service Casual dining Cafés               Pubs & bars
 
 
 
 
 

One solution, many possibilities



 

 

Blue Mountain Resort 
 
Blue Mountain เป็นหนึง่ในรสีอรท์ทีม่ขีนาดใหญท่ีส่ดุของประเทศแคนาดา ทีม่จี านวนแขก 

เขา้พักมากกวา่ 2 ลา้นรายในแตล่ะปี พวกเขาไดใ้ชเ้วลาในการพักผ่อนไปกับสิง่อ านวยความ 

สะดวกภายพืน้ทีข่องโรงแรมไมว่า่จะเป็น รา้นคา้, รา้นอาหาร, Bar, Supermarkets, sport club 

 

ตัง้แตปี่ 2009 รายการtransaction ตา่งๆ ทีด่ าเนนิการผ่านจุดบรกิาร POS ทีม่กีวา่ 135 จุด 
ไดถ้กูบรหิารจัดการแบบครบวงจรดว้ยระบบ LS Nav 

 

ประโยชนท์ีท่าง Blue Mountain ไดร้ับจากการน าระบบ LS Nav มดีังนี ้

 

•   มคีวามยดืหยุน่สงูขึน้: ลดตน้ทนุคา่ใชจ้่ายในการฝึกอบรมพนักงานในอนาคต จากการ
ฝึกอบรมเพือ่ใชง้านเพยีงหนึง่ระบบ แตส่ามารถหมนุเวยีนใชไ้ดห้ลาย division. 

 

•   โปรโมชัน่แพคเกจและการจัดการสว่นลด: Blue Mountain สามารถสรา้งขอ้เสนอพเิศษให ้
เหมาะสมเชน่เดยีวกันกับการท า Loyalty Program. 

 

•   ลดขัน้ตอนการท างานทีเ่ป็นรูปแบบ Manual เพือ่ใชเ้วลาใหเ้กดิประสทิธภิาพ 

 

•   การวเิคราะหข์อ้มูลเชงิลกึน ามาซึง่การตัดสนิใจทีถ่กูตอ้งทางธุรกจิ 

 

•   ลดตน้ทนุเกีย่วกับ License 

 
 
 
 

 
 

Devyani International 
 

Devyani International Limited (DIL) ด าเนินธุรกิจรา้นคา้ Pizza Hut, KFC, Costa, 

Vaango, Swensen และแบรนดอ์ืน่ๆ กว่า 300 รา้นคา้ ใน 9 ประเทศทั่วทวปีเอเชยีและ

แอฟรกิา 

 

บรษัิทประสบความส าเร็จในการด าเนนิงานส าหรับ 1,300 POS terminal และ-สองศนูยบ์รกิาร call 

center ทีรั่นดว้ยระบบ LS Nav 

 

Devyani ใชง้านระบบ LS Nav Hospitality เพือ่บรหิาร
กจิกรรมตา่งเหลา่นี้: 
 

• เชือ่มโยงทกุๆสาขาเขา้กับ Call Center และส านักงานใหญ ่

• ประสบความส าเร็จในการใชส้องศนูย ์Call Center ส าหรับ 260,000 สายตอ่เดอืน 

• เพิม่ประสทิธภิาพในการตัดสนิใจทางธุรกจิจากรายงานขอ้มลูเชงิลกึ 

• ลดขัน้ตอนการท างานรปูแบบ manual ท าใหป้ระหยัดเวลา 

• แสดงขอ้มลูรายงานสนิคา้คงคลัง, การเงนิ 

• สามารถออกโปรโมชัน่ทางธุรกจิทีซ่บัซอ้นของขอ้เสนอ และการเปลีย่นแปลง

ราคาออกไปยัง 400 รา้นคา้ 

• ยกระดับความพงึพอใจของลกูคา้ 

 
.



 

 

Sodexo Cyprus 
 

หนึง่ในบรษัิททีม่ขีนาดใหญ่ทีส่ดุแห่งหนึง่ในโลกทีใ่หบ้รกิารแกผู่บ้รโิภคกว่า 75 ลา้นรายตอ่วัน  
ณ จุดบรกิารกวา่ 33,000 แหง่ ใน 80 ประเทศ 
 

 

Sodexo Cyprus บรษัิทใชง้านระบบ LS Nav ส าหรับธรุกจิคา้ปลกีและธรุกจิ

บรกิาร 

  

ประสบการณ์และประโยชน์มากมายทีไ่ดรั้บจากการใชง้านระบบ LS Nav:

 
 

•   การ checkout จัดการไดร้วดเร็วและมปีระสทิธภิาพ 
 

•   ระบบไมเ่กดิการหยุดชะงัก (downtime) ในชว่งระยะเวลา 7 ปีการใชง้าน 
 

•   ระบบใชง้านง่าย สะดวกในการจัดฝึกอบรมใหก้ับพนักงาน 
 

•   ระบบง่ายต่อการปรับแต่งหรอืตัง้ค่าต่างๆ 
 

•   การดูแลระบบและการบ ารุงรักษาท าไดง้่าย 
 

•   การจ าลองแบบขอ้ม ู(data replication) จาก POS ไปยัง Back office 
สามารถจัดการไดอ้ยา่งรวดเร็วและมคีวามน่าเชือ่ถอื 

 
•   การจัดการ transactionง่ายและมคีวามน่าเชือ่ถอืความ 

 

 

Scandlines 
 

Scandlines คอืหนึง่ในบรษัิทขนาดใหญ่ของยโุรปทีป่ระกอบธรุกจิเดนิเรอื

เฟอรี ่มบีรกิารภัตตาคาร รวมถงึรา้นคา้ทีใ่หบ้รกิารและอ านวยความสะดวกให ้

ลกูคา้บนเรอืขณะเดนิทาง 

 

Ingemand, Vice President of Catering ของบรษัิทกลา่วไวว้า่: การหาระบบการ

จัดการทีเ่หมาะสมนัน้ไมใ่ชเ่รือ่งง่าย"การคา้ปลกีและการจัดเลีย้งเป็นสองสิง่ทีแ่ตกตา่ง

กัน แตท่ัง้นี ้Scandlines ก็สามารถคน้พบระบบทีเ่ขา้มาตอบโจทยค์วามตอ้งการและ

จัดการของธุรกจิไดน่ั้นก็คอื LS Nav 

 

สิง่ที ่Scandlines ไดรั้บจากการตดิตัง้และใชง้านระบบ LS Nav: 
 

•   การท างานภายใตร้ะบบเดียวที่เป็นมาตรฐานส าหรับธุรกจิคา้ปลีกและการจัด
เลี้ยง 

 
•   การท างานรว่มกับระบบ SAP 

 
•   ความรวดเร็วทีเ่พิม่ขึน้ในการใหบ้รกิาร 

 
•   ระบบ Business Intelligence ชว่ยให ้Scandlines สามารถวเิคราะหต์ดิตาม 

ตรวจสอบขอ้มลูของธรุกจิในเชงิลกึได ้ไมว่า่จะเป็นในแง่ของยอดขาย, 

ทรัพยากรบคุคลและตน้ทุนคา่ใชจ้่าย 
 

•   สรา้งความสมบรูณแ์บบของลกูคา้ loyalty ดว้ย application, เว็บไซต,์ 

การจัดการ Member และการก าหนดกลุม่ลกูคา้เป้าหมายของ campaign 
 

•   เพิม่ประสทิธภิาพการบรกิารจัดเลีย้ง ระบบส ารองโตะ๊ การจัดการวางแผน

วัตถุดบิ การจัดการระบบการแส



 

A Point of Service, not just sales - คอืจดุใหบ้รกิารไมไ่ดเ้ป็นเพยีง

แคจ่ดุขาย 
 

LS Nav Hospitality ชว่ยใหก้ารท างานของPOS เป็นไปไดอ้ย่างรวดเร็วและมปีระสทิธภิาพที่

เชือ่ถอืได ้ระบบสามารถรองรับกับรูปแบบและประเภทของรา้นอาหารทีม่คีวามแตกตา่งกัน

ออกไป เชน่ fine dining, cafés, bars, pubs และอืน่ ๆ อกีมากมาย 

 

ใชง้านง่ายและมปีระสทิธภิาพ 

มกีราฟฟิคและรูปแบบการแสดงผลทีน่่าใชง้านอกีทัง้ยังสามารถเรยีนรูก้ารใชง้านไดง่้าย ท า

ใหก้ารเขา้ใชง้านของ user เป็นไปอย่างถูกตอ้งและชว่ยลดความผดิพลาดตา่ง ๆ ทีจ่ะเกดิขึน้ 

 

ระบบ LS Nav Hospitality POS ง่ายต่อการปรับแตง่โดยผูใ้ชง้าน – ผูจั้ดการสามารถตกแต่ง 

Look and feel ของหนา้รา้น ท าการเพิม่ logo ตราสนิคา้ ภาพและสไีดใ้นเพยีงไม่กีข่ัน้ตอน 

ชว่ยใหง้านของคุณง่ายและรวดเร็วขึน้โดยไม่ตอ้งอาศัยทักษะ Programmer 

 

 

สง่มอบบรกิารทีย่อดเยีย่ม 

LS Nav Hospitality POS ไมไ่ดเ้ป็นเพยีงจดุขาย แตย่ังเป็นจุดในการใหบ้รกิารลกูคา้ โดยลกูคา้

สามารถลงทะเบยีนเขา้ร่วม Loyalty Program ไดโ้ดยตรงทีจ่ดุบรกิาร POS ท าให ้POS เป็น

เครือ่งมอืในการ Upselling และ Cross-selling   ชว่ยเพิม่ยอดขายของคณุ 

 

สง่มอบการบรกิารทีด่กีวา่ดว้ยการดงึขอ้มลูทีเ่กีย่วกบั บรษัิท ผลติภัณฑแ์ละตัวเลอืกเมนูของคณุ – 

จากรายการสง่เสรมิการขายพเิศษของวนัจากจดุ POS 

 

POS รองรับรูปแบบการช าระเงนิแบบตา่ง ๆ รวมถงึบตัรของขวัญ, บตัรก านัล, บตัรเครดติและบตัร

เดบติ และการช าระเงนิในสกลุเงนิตา่ง ๆ 
 

 

          
Easier, simpler, faster POS 

 



 ระบบทีพ่รอ้มบรกิารลกูคา้ถงึโตะ๊อาหาร 
 

ความรวดเร็วทีเ่หนือชัน้และความยดืหยุน่และคณุภาพของการบรกิาร 
 

ชว่ยปรับปรุงและพัฒนากระบวนการท างานและมอบการบรกิารทีน่่าจดจ า

ใหก้บัผูม้าทานอาหาร ดว้ย LS Nav POS Hospitality Mobile (mPOS) 

 

การท ารายการอย่างรวดเร็วและสะดวกสบายจากโต๊ะอาหาร 

เพิม่ประสทิธภิาพใหก้ับบรกิารดว้ย LS Nav Hospitality mPOS: 

พนักงานเสริฟ์สามารถสง่รายการอาหารทีล่กูคา้สั่งไปทีห่อ้งครัว

โดยตรงและรับช าระเงนิจากลูกคา้ไดจ้ากทีโ่ต๊ะอาหาร ไมจ่ าเป็นที่

จะตอ้งเดนิจากโต๊ะอาหารกลับมาทีแ่คชเชยีรห์รอืหอ้งครัวอกีตอ่ไป 

ดว้ย mPOS พนักงานเสริฟ์สามารถคอยอยู่บรกิารลูกคา้ทีบ่รเิวณโต๊ะ

อาหารไดอ้ย่างเต็มที ่และรับ order หรอืช าระเงนิจากลกูคา้ไดอ้ย่าง

รวดเร็วและมปีระสทิธภิาพ 

 

บรกิารทีเ่หนือชัน้กว่า 

Provide outstanding service: armed with our mobile POS, 
your staff canดว้ย mPOS พนักงานของคณุสามารถทีจ่ะท าสิง่

เหล่านีไ้ดจ้ากทกุทีใ่นบรเิวณรา้นอาหาร: 
 

•   รับรายการสัง่อาหารจากลกูคา้ 
•   สง่รายการสัง่อาหารไปทีห่อ้งครัว 

•   ใหข้อ้มูลเกีย่วกับรายการในเมนู 

ขอ้เสนอพเิศษ และอืน่ ๆอกีมากมาย 
•   สถานะของการเตรยีมอาหารในหอ้งครัว 

•   รับช าระเงนิ 
•   ออกใบเสร็จรับเงนิ 

 

 

 
 
 
“ที่  Café Paris เราป ระส งค์ที่ จ ะให ้บ ริก ารที่

รวดเร็วและมีประสิทธิภาพที่สุดในแบบที่ น่ า

ประทับใจที่ สุดกับลูกค า้ LS Nav Hospitality 

ชว่ยใหก้ารท างานของเราง่ายขึน้ดว้ยระบบ POS 

ที่มี interface ที่ใชง้านไดง้่าย โดยเราสามารถ

ตรวจสอบที่น่ังของลูกคา้ หรือล าดับและสถานะ

ของอาหารที่ตอ้งเสริ์ฟไดเ้พียงแค่มองที่หนา้จอ 

displayLS Nav Hospitality ถู ก อ อ ก แ บ บ ม า

ส าหรับธรุกจิทีใ่หค้วามส าคัญกับเวลาของลกูคา้”. 

 
— Denis Nikolaison 

Café Paris
 
 
 
 
 
 
 

 

Mobile POS for tableside service



 

การจัดการโตะ๊อาหารและแขกของคณุใหเ้ป็นเรือ่งงา่ย 
 

สรำ้งควำมประทบัใจในมื้ออำหำรของคุณดว้ยบรกิำรทีร่วดเร็วและ
แมน่ย ำ 

 

ระบบ LS Nav Hospitality จะช่วยใหคุ้ณสามารถจัดการโต๊ะอาหารไดอ้ย่าง

ถูกตอ้งและแม่นย า ใหคุ้ณไดม้ั่นใจว่าจะสามารถตอบสนองความตอ้งการของ

ลูกคา้ในรูปแบบพิเศษ หรือเฉพาะเจาะจง อีกยังช่วยบริหารเวลา ลดความ

ลา่ชา่ เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพและคณุภาพของการบรกิาร     

 

ใชร้ะบบการจัดการทีน่ั่งและโตะ๊อาหาร แสดงผลดว้ยตารางกราฟิกทีใ่ชง้าน 

งา่ย ท าใหค้ณุสามารถจัดการทีน่ั่งบรหิาร turn over ของโต๊ะอาหาร โดยม ี

feature ทีช่ว่ยใหพ้นักงานสามารถตรวจสอบสถานะทน่ัีงทีว่า่งไดร้วดเร็ว 

เพือ่ใหม้ั่นใจวา่ลกูคา้ทกุรายของคณุไดรั้บการบรกิารครบถว้น พรอ้มทัง้

สามารถตรวจสอบระยะเวลาของรายการอาหารทีส่ัง่ได ้

 

ผูจั้ดการสามารถท าการตัง้คา่การใชง้านไดอ้ย่างหลากหลาย เชน่การเตรยีม

โต๊ะอาหารส าหรับใหบ้รกิารลกูคา้ในชว่งเวลาหรอืมือ้อาหารทีแ่ตกตา่งกนั  

 

นอกจากนี้ระบบยังช่วยจัดการกับรายการการซื้อส าหรับกลับบา้น โดยแยก

รายการออกมาจากรายการสัง่ทานภายในรา้นและจัดล าดับการเสริฟ์ในรายการ

ทีซ่ือ้เฉพาะกลับบา้น 

 

 
 
 
 
 
 
 

Table management



 
 
 

การจัดการในหอ้งครวั 
 

เตรยีมและเสริฟ์อาหารทีใ่ช ่อยา่งรวดเร็วและแม่นย า 
 
LS Nav Hospitality คอยใหข้อ้มูลของอาหารและล าดับทีต่อ้งท าเสริฟ์กับพนักงานในครัว ชว่ยให ้

ป้องกันการสือ่สารผดิพลาด ท าใหม้ั่นใจไดว้า่ลูกคา้จะไดรั้บรายการอาหารทีส่ั่งอย่างถูกตอ้งและ

ตรงต่อเวลาใหก้ารท างานในครัวราบรื่นขึ้นดว้ยระบบ Kitchen Printer และ Kitchen Display 

พนักงานเสริ์ฟสามารถสง่ขอ้มูลรายการอาหารทีส่ั่งจากเครื่อง POS ไปทีห่อ้งครัวไดโ้ดยตรง ซึง่

ขอ้มูลจะสามารถพมิพเ์ป็นรายการออกมาหรอืแสดงในหนา้จอ display หรอืทัง้สองอย่าง ขึน้อยู่กับ

การ set up 

 
ระบบหอ้งครัวทีท่รงประสทิธภิาพ 

ระบบ Kitchen Printers สามารถพมิพร์ายการสัง่อาหารและขอ้มูลทกุอย่างทีเ่กีย่วขอ้งตามล าดับที่

ลูกคา้สั่งได ้โดยไม่จ ากัดจ านวนเครื่อง printer และสามารถสั่งพิมพ์ไดท้ั ้งผ่าน OPOS และ 

Windows printers 

 
ระบบ Kitchen Display System ท าใหก้ารท างานในหอ้งครัวราบรืน่ขึน้ โดย ระบบ LS Nav 

Hospitality จะตรวจสอบวา่ขอ้มูลรายการอาหารควรทีจ่ะถูกสง่ไปทีเ่ครือ่ง display station เครือ่ง

ใด ตามทีไ่ดเ้ซ็ตอัพไว ้ทางรา้นอาหารสามารถเพิม่หรอืลดจ านวนเครือ่ง display station ไดต้ามที่

ตอ้งการ โดยไม่มขีอ้จ ากดัทางระบบ 

 
การสง่ขอ้มูลแบบไป-กลับ ระหว่าง POS และหอ้งครัว 

ระบบรองรับการสือ่สารทัง้สองทาง โดย ขอ้มูลรายการอาหารทีส่ัง่จะถูกสง่จาก POS ไปที ่display 

stations ในหอ้งครัว และพนักงานในครัวก็สามารถอัพเดทขอ้มูลกลับมาทีเ่ครือ่ง POS วา่มอีาหาร

จานใดทีท่ าเสร็จเรยีบรอ้ยแลว้บา้ง ท าใหพ้นักงานเสริฟ์สามารถเชค็รายการอาหารทีพ่รอ้มเสริฟ์ได ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kitchen management



รายการอาหารทีจ่ดัการไดด้แีละมคีวามยดืหยุน่ 
 

LS Nav Hospitality ใหค้ณุควบคมุทกุกระบวนการท างานของรา้นอาหารของคณุ ไม่วา่จะเป็นการ

เพิม่เตมิหรอืเปลีย่นแปลงสตูรการเตรยีมอาหารจากทาง back office วางแผนการซือ้วัตถุดบิ set 

up โปรโมชัน่ หรอืแมแ้ตก่ารใหล้กูคา้สามารถปรับแตง่การปรุงอาหารใหถู้กใจพวกเขา 

 
การจัดการสตูรการเตรยีมอาหาร 

เพิ่มหรือจัดการกับสูตรการเตรียมอาหารของทุกหนา้รา้นจากทางส านักงานใหญ่ดว้ยฟังก์ชั่น 

recipe management  system โดยทางระบบจะจัดการเรยีบเรยีงสตูรตาม วธิกีาร หมวดหมู่ และ

วตัถดุบิ 

 

ระบบสามารถ set up เวลาที่คาดว่าจะใชใ้นการเตรียมอาหารของทุกรายการอาหาร โดยเมื่อ

รายการอาหารทีส่ั่งถูกส่งไปทีห่อ้งครัว ระบบจะแสดงรายการตามเวลาทีใ่ชใ้นการเตรียมอาหาร 

ชว่ยใหพ้นักงานในครัวเตรยีมอาหารใหเ้สร็จและพรอ้มเสริฟ์ตามเวลาและล าดับทีถู่กตอ้ง 

 

 
โปรโมชัน่ 

Set up ดลีขอ้เสนอหรือโปรโมชั่นเพื่อใชง้านจริงที่เครื่อง POS อย่างรวดเร็วและง่ายดาย โดย

ระบบอนุญาตใหม้กีารตัง้เงือ่นไขของแต่ละโปรโมชั่น ไม่ว่าจะเป็น เฉพาะสาขาทีก่ าหนด เฉพาะ

ชว่งเวลาทีก่ าหนด เฉพาะรายการ take away และอืน่ๆ นอกจากนี้ดลียังรองรับการใช ้modifiers 

เชน่เลอืกวา่ในอาหารเซ็ตนี้ลูกคา้ตอ้งการ side dish และเครือ่งดืม่ประเภทใด จากรายการทีม่ใีห ้

เลอืก เพื่อใหม้ั่นใจไดว้่าระบบมคีวามยดืหยุ่นมากเพียงพอทีจ่ะตอบโจทยท์ุกความตอ้งการของ

ลกูคา้ 

 
เลอืกซือ้วตัถดุบิในปรมิาณทีถ่กูตอ้ง 

LS Nav Hospitality รองรับการวางแผนจัดซือ้วตัถุดบิ โดยระบบจะชว่ยสรา้งเมนูหรอื meal plans 

โดยสามารถแชร์ขอ้มูลไดจ้ากทางส านักงานใหญ่สู่ทุก ๆรา้นอาหาร ลงไปถงึระดับแต่ละเครื่อง 

POS ซึง่จะชว่ยค านวณวา่ตอ้งจัดซือ้วัตถุดบิชนิดใด ในปรมิาณเทา่ไหร่ เพือ่ทีจ่ะใชใ้นการเตรยีม

อาหารในแตล่ะรา้น 
 

 
 
 
 
 

Menu and ingredient management



Call center and delivery 

 

 

 

 
 

การจัดการค าสัง่ซือ้และจัดสง่ทีร่วดเร็ว 
 

การบรหิารจัดการ Call Center และบรกิารการจัดสง่ 
 

ใหลู้กคา้ของคุณไดรั้บบริการจัดส่งสนิคา้ไดต้รงเวลาและแม่นย าดว้ยระบบ LS Nav 

จัดการค าสั่งซื้อไดอ้ย่างมีประสทิธภิาพผ่าน online หรือ offline call center ไดอ้ย่าง

ง่ายดาย ท าการแกไ้ขและอัพเดตสถานะการจัดสง่ของพวกเขาเพื่อใหก้ารสง่มอบท าได ้

ทนัเวลาและจัดการคา่ใชจ้่ายอย่างมปีระสทิธภิาพ  

“LS Nav Hospitality น าเสนอ Business Intelligence ทั ้งในแบบเจาะลึก 

(vertical) และแบบครอบคลุม (horizontal) ระบบสามารถที่จะป้อนขอ้มูล

เพื่อการประมวลผลทางดา้นการเงนิอย่างต่อเนื่อง ซึง่เป็นเครือ่งทีย่อดเยีย่ม

อย่างยิง่ในการบรหิารจัดการกับงบประมาณเมือ่เราเห็นถงึรูปแบบ (Patterns) 

ของการขายสนิคา้ เราสามารถน าขอ้มูลไปใชใ้นการจัดงบประมาณได ้เรา

สามารถรูล้กึถงึรายไดแ้ละค่าใชจ้่ายรวมถงึทรัพยากรทีถู่กใชง้านในของแต่

ละหน่วยงาน-หรือตดิตามดูประสทิธภิาพของการท างานของแต่ละหน่วยใน

แตล่ะจดุของเรอื” 

 
— Henrik Ingemand 

                                           Scandlines – Ferry and Travel Shop

 
ประวัตกิารสั่งซือ้ 

สามารถดขูอ้มูลจากประวัตกิารสัง่ซือ้ในอดตีเพือ่เป็นพืน้ฐาน 

ท าใหก้ารสัง่ซือ้สนิคา้ครัง้ใหมห่รอืครัง้ตอ่ ๆไปนัน้ท าไดง้่าย

และรวดเร็วขึน้ 

 

 

 หนา้จอแสดงผล – เวลา 

พนักงานสามารถตรวจสอบระยะเวลาเฉลีย่ในกระบวนการผลติ

หรอืด าเนนิการได ้และเลอืกจุดทีส่ะดวกในการใหบ้รกิาร 

พรอ้มแจง้เวลาแลว้เสร็จใหล้กูคา้ได ้

 

 

สว่นของการแสดงความคดิเห็น 

ท าใหก้ารบรกิารลกูคา้เป็นไปอยา่งรวดเร็วและแม่นย ามากขึน้ 

โดยเพิม่ section ให ้user สามารถใส ่comment หรอื ใสา่ย

ละเอยีดการสง่สนิคา้ ส าหรับทกุลกูคา้ทีไ่ดถู้กเพิม่ในระบบ

แลว้แตล่ะราย 

 

การสือ่สารแบบ Two-way communication กับรา้นอาหาร 

Call Center สามารถตรวจสอบสถานะของการสัง่ซือ้ในสถานที่

ทีแ่ตกตา่งกันไดอ้ย่าง Real-time เมือ่ลกูคา้โทรเขา้ไสอบถาม

สถานะและความพรอ้มของการจัดสง่อาหารของพวกเขา หรอื

ท าการเปลีย่นแปลงค าสัง่ซือ้ ทาง Call Center สามารถให ้

ค าตอบกับลกูคา้ไดอ้ย่างแม่นย าและรวดเร็ว
 

    การตดิตอ่สือ่สารภายใน  

ส านักงานใหญ่และรา้นอาหารสาขาสามารถตดิตอ่สือ่สารกับ 

Call centerได ้ยกตัวอย่างเชน่ ตอ้งการแจง้ให ้user รับทราบ

เกีย่วกับขอ้เสนอทีก่ าลังจะเกดิขึน้,รายงานความลา่ชา้ตา่ง ๆ 

หรอืวัตถุดบิทีข่าดในบางสาขา 

 

การใหข้อ้มลูกับพนักงานขับรถ 

Order สามารถก าหนดและมอบหมายใหก้ับคนขับรถ ท าการจัด

ระเบยีบค าสัง่ซือ้โดยวางแผนเสน้ทางขนสง่ทีม่ปีระสทิธภิาพมาก

ทีส่ดุส าหรับพนักงานขับรถ



 

 

 

การจัดการราคาและขอ้เสนอทีม่ปีระสทิธภิาพ 
 

         การควบคมุราคาและโปรโมชัน่จากศนูยก์ลาง 

 

LS Nav Hospitality มเีครือ่งมอืในการบรหิารจัดการดา้นราคาและขอ้เสนอไดห้ลากหลายอย่างมี

ประสทิธภิาพ สามารถก าหนดระดับราคาใหก้ับ Itemไดห้ลากหลายรูปแบบ เชน่ ตามชว่งวนัเวลาที่

ระบ ุส าหรับขอ้เสนอพเิศษตา่ง ๆยังสามารถก าหนดแบง่ออกไปตาม Location หรอื loyalty 

customer 

 
การจัดการราคาทีย่ดืหยุน่ 

LS Nav Hospitality ชว่ยใหค้ณุก าหนดราคาของคณุไดต้ามเงือ่นไขไม่วา่จะเป็น วันเวลาสถานที่

หรอื UOM ซึง่หมายความวา่คณุสามารถขายเครือ่งดืม่หรอือาหารเดยีวกันในราคาทีแ่ตกตา่งกนั

ขึน้อยู่กับสถานทีเ่วลาของวนัหรอืขึน้อยู่กับอาหารทีท่านในรา้นหรอืน ากลบับา้น 

 
ความหลากหลายของขอ้เสนอ 

ระบบ LS Nav Hospitality รองรับรูปแบบการจัดการขอ้เสนอพเิศษและโปรโมชัน่ตา่ง ๆ ได ้

หลากหลาย โดยสามารถก าหนดคา่ตา่ง ๆ ตาม ชว่ง happy hour โปรโมชัน่อาหารเชา้,สว่นลด

ระหวา่งวนั หรอืสว่นลดประจ าเดอืน หรอือืน่ ๆ  

 

ระบบของคุณอนุญาตใหคุ้ณมอบขอ้เสนอหรอืโปรโมชั่นพเิศษใหก้ับเฉพาะลูกคา้กลุ่มพเิศษได ้

หรอืไม่? ดว้ย LS Nav คณุสามารถก าหนดขอ้เสนอและโปรโมชัน่ใหข้ึน้อยูก่ับเงือ่นไขตา่ง ๆ เชน่ 

– ยอดซือ้สนิคา้, กลุม่ลกูคา้ Loyalty ประเภทของการช าระเงนิ ,คปูองและอืน่ ๆ อกีมากมาย  

 

LS Nav Hospitality สนับสนุนการจัดท าขอ้เสนอดา้นโปรโมชัน่ที ่active ไดม้ากกวา่หนึง่

โปรโมชัน่ในชว่งเวลาเดยีวกนั โดยระบบสามารถตัง้คา่และก าหนดชว่งเวลาที ่valid ของ

โปรโมชัน่ให ้active ไดแ้บบอตัโนมัต ิ
 
 
 
 
 
 
 
 

Offer and pricing



Staff management 

 

 

 

 
 
 

บรหิารจัดการตน้ทนุคา่ใชจ้า่ยของพนักงานอยา่งมปีระสทิธภิาพ 
 

จัดแผนการท างาน, จัดการชั่วโมงการท างานของพนักงานและค านวณค่าคอมมชิชั่น  จัด

ตารางรอบการท างาน ท าการประมาณการค่าใชจ้่ายและเปรียบเทยีบงบประมาณของคุณ

เพือ่ใหแ้น่ใจวา่ธรุกจิของคณุนัน้มกี าไรในการด าเนนิงาน 

“LS Nav Hospitality สรา้งความมั่นใจใหคุ้ณสามารถ

มองเห็นภาพรวมเดยีวกันของขอ้มูลทางธุรกจิทีส่ าคัญ 

พรอ้มกับขัน้ตอนการท างานคล่องตัวและการควบคุม

สนิคา้คงคลังทีด่ ีชว่ยใหเ้ราสรา้งระบบทีม่ปีระสทิธภิาพ

ส าหรับประสบการณ์ของลูกคา้ที่เพิ่มขึ้นและไดรั้บ

ประสทิธผิลการท างานของพนักงานสงูสดุ” 

 
— Dilip Kant Jha 

Tantalizers 
 

 
 

ลดคา่ใชจ้า่ยในการบรหิารจัดการของคณุ 

ตรวจสอบค่าใชจ้่ายพนักงานของคณุใหไ้ดรั้บภาพรวมทีแ่ม่นย า

กว่า วางแผนส าหรับพนักงาน ก าหนดชั่วโมงการท างานไดง้่าย

และถูกตอ้ง ระบบจะชว่ยลดเวลาแลขอ้ผดิพลาดในการบรหิาร

ตน้ทนุคา่ใชจ้่ายของคณุ 
 
 
 
 
 
 

 บรหิารจัดการพนักงาน 

ระบบสามารถก าหนดค่าใหเ้ป็นไปตามขอ้ปฏิบัติ,กฎระเบียบ 

และการรายงานผลไดอ้ย่างง่ายดาย ในขณะเดยีวกันการเขา้ถงึ

ขอ้มูลของ user ก็มีความปลอดภัยตามการก าหนดสิทธิ์ให ้

ถูกตอ้งตรงกับบทบาทและหนา้ที่ของ user สามารถปรับแต่ง

แผนก าหนดการ ค าณวนคอมมชิชัน่ และสามารถใหพ้นักงานลง

เวลา เขา้-ออก ไดท้ี่เครื่อง POS ดว้ยระบบเดียวที่ครอบคลุม

ครบวงจร 

วเิคราะหผ์ลการท างานของพนักงาน 

ระบบจะชว่ยใหคุ้ณสามารถวเิคราะห์ประสทิธภิาพการท างานของ

พนักงานเมือ่เทยีบกับค่าใชจ้่ายในการด าเนินงาน ท าใหม้ั่นใจได ้

วา่คณุจะจา้งพนักงานทีเ่หมาะสมส าหรับธรุกจิของคณุ 
 
 
 
 
 
 
  

เครือ่งมอืตรวจสอบกจิกรรมทีน่่าสงสัย 

ระบบมฟัีงกช์ัน่ทีส่ามารถตรวจจับกจิกรรมทีน่่าสงสยัของ

ผูใ้ชง้าน และสง่ขอ้มูลภาพรวมทีแ่ม่นย าใหก้ับผูด้แูลระบบให ้

ตรวจสอบวา่เกดิจากรายการอะไรท าโดยใคร จากทีไ่หน และ 

เมือ่ไหร่ time.



 

 

 

สรา้งความพงึพอใจใหล้กูคา้ของคณุผา่นหลากหลายชอ่งทาง 
 

การรักษาฐานลกูคา้ทีจ่งรักภักดที าไดห้ลากหลายชอ่งทางการขายดว้ยระบบ LS 
Nav Hospitality 

 
ดว้ย Loyalty Program ทีช่ว่ยใหส้ามารถรักษาฐานลกูคา้ใหก้ลบัมาใชบ้รกิารของทางรา้น   

 
การรักษาฐานลกูคา้ทีจ่งรักภักด ี

ระบบLS Nav Hospitality น าเสนอ solution Mobile Loyalty เพือ่ชว่ยเพิม่ความจงรักภักดี

ใหก้บัลกูคา้ของคณุและรักษาฐานลกูคา้ไวไ้ด ้ระบบสามารถทีส่รา้งความสมัพันธอ์นัดกีบัลกูคา้

ดว้ยการศกึษาพฤตกิรรมและความชอบของลกูคา้ สรา้งเป็น Loyalty Program ในการแลกซือ้ 

หรอืช าระคา่สนิคา้ดว้ยคะแนนสะสม หรอืน ามาเป็นเป็นสว่นลดพเิศษตา่ง ๆ 

 
จัดการรูปแบบ Marketing ของตัวคณุเอง 

ขอ้มูลทีถู่กเก็บรวบรวมผ่าน Loyalty Program สามารถน าไปใชใ้นการปรับปรุงออกแบบ

แคมเปญทางการตลาด การเก็บรวบรวมขอ้มลูเกีย่วกับพฤตกิรรมของลกูคา้ Loyalty น ามาซึง่

การวเิคราะหเ์พือ่ปรับปรุงขอ้เสนอหรอืสว่นลดของคุณใหต้รงกับความสนใจของลกูคา้ 
 

 

“ระบบNav Hospitality เป็นเครื่องมือที่มีความยืดหยุ่นสูง 

สามารถปรับเปลีย่นและตอบสนองความตอ้งการทางธุรกจิของ

เราได ้ เราเลื อกตั วเลือกที่ ถู กต ้อ งและเหมาะสมที่ มี

ประสิทธิภาพส าห รับจัดการธุ รกิจและการสรา้ง Loyalty 

Program.” 

 
— Alex Turin 

Mamamia 

 

 

Customer loyalty



 

 

 

 
 

ระบบการจ าลองแบบขอ้มลูทีม่ปีระสทิธภิาพและเชือ่ถอืได ้
 
ระบบ Retail ของคณุมเีครือ่งมอืในการสือ่สารภายในระบบโดยตรงดว้ยหรอืไม ่? 

 
LS Nav Hospitality ท าการสง่ขอ้มลูระหวา่งส านักงานใหญ ่กับ รา้นอาหาร ไดโ้ดยตรงและ

รวดเร็ว ผ่าน LS Nav Data Director ซึง่ Data Director จะท าการบบีอดัและสง่ขอ้มลูระหวา่ง 

Database ภายใน network เดยีวกนั ท าใหส้ามารถประหยัด bandwidth ซึง่เป็นสิง่ส าคัญ

ส าหรับผูป้ระกอบการการทีม่ ีDatabase ในหลายสถานทีป่ระกอบการ หรอื ภมูภิาค 

 

LS Nav Hospitality มีระบบจัดก าหนดการ เป็นฟังก์ชั่นที่คอยก าหนดช่วงเวลาที่จะน าส่งขอ้มูล

หรอืสามรถสง่ขอ้มลูแบบ Real-time 
 

 
 
 
 
 
 
 

“การตดิตัง้ระบบและสรา้งจดุเชือ่มตอ่ขอ้มลูทัง้ขาไปและ

กลบัส าหรับ LS Nav Hospitality เป็นเรือ่งทีง่า่ยมาก 

เมือ่เทยีบกบัซอฟตแ์วรร์ะบบอืน่ รวมถงึ LS Nav 

Hospitality ยังมคีวามตอ้งการทางฮารด์แวรท์ีน่อ้ยมาก 

นอกจากนีฟั้งกช์ัน่ Centralized Monitoring ยังชว่ยให ้

แผนกจัดการและ IT สามารถตรวจสอบขอ้มลูทางฝ่ัง

รา้นคา้แบบ Remote ได”้ 

 
— Ashish Upadhyay 

Barbeque  Nation 
 
 
 
 
 
 
 

 

Data replication



 

 

•  Item and recipe management •  Dashboard for restaurant operations •  Easy-to-use POS/mobile POS 

•  Meal plan management •  Cash management •  Multiple interfaces 

•  Meals deals and offers •  Restaurant replenishment •  Broad POS hardware support 

•  Price, offer, coupon and campaign •  Receiving stock •  Table management 

management 
•  Stock counting and adjustments •  Register covers 

 

 

Head 
Office 

Back of 
House 

Front of 
House 

Customer 
Service

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
•  Dynamic hierarchy, attributes and other 

groupings of items 
 

•  Automatic and manual replenishment 
 

•  Quick centralized configuration of the POS 

look and feel 
 

•  Loyalty program, mobile loyalty and portal 

management 
 

•  Sales reporting and analyzing 
 

•  Vendor performance 
 

•  Finance, receivables and payables 
 

•  Call center 
 

•  Staff management 
 

•  Loss prevention analysis 
 

•  BI – Business Intelligence 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
•  Sales history 
 

•  Simple end-of-day statements 
 

•  Kitchen displays 
 

•  Kitchen printing 
 

•  Delivery management 
 

•  Takeout management 
 

•  Drive-thru management 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
•  Order to seat/customer 
 

•  Modifiers: toppings, extras, sizes 
 

•  Order sequence process at POS 
 

•  Items cross- and up-selling 
 

•  Loyalty benefits at POS 
 

•  Multiple payment types 
 

•  Operate locally, configure centrally 
 

•  Fast checkout 
 

•  Transferring and joining tables 
 

•  Quick bill splitting 

•  Mobile loyalty 

on various devices 
 

-  iOS 
 

-  Android 
 

-  Windows 
 

•  Personalized offers 

and notifications 
 

•  Mobile access to 

product information 
 

•  Map of locations 

with directions 
 

•  Easy loyalty registration 

and access

 
 
 
 
 
 

 

One software solution, front to back



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Easier Simpler Faster



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกีย่วกบัLS Retail 
 

Software Solutionทีง่า่ยกวา่ สะดวกกวา่ และ รวดเร็วกวา่        

 

Easier Simpler Faster

 
LS Retail เป็นผูใ้หบ้รกิารชัน้น าของโซลชูัน่ทีค่รบวงจรและสมบรูณ์แบบของธกุจิคา้ท างานบน
พืน้ฐานของเทคโนโลย ีMicrosoft Dynamics 
 

กวา่สองทศวรรษ  LS Retailไดมุ้ง่เนน้ในการใหบ้รกิารโซลชูัน่ทีต่อบสนองความตอ้งการ

ของผูป้ระกอบการรา้นอาหารและการบรกิารอาหาร 
 

ขอบคุณความรูแ้ละประสบการณ์มากมายในอุตสาหกรรมคา้ปลีกและบริการอาหาร, เรา

สามารถที่จะน าเสนอโซลูชั่นที่รองรับการขยายตัวทางธุรกจิและสามารถจัดการกับความ

ตอ้งการในการด าเนินงานทีซ่ับซอ้นขององคก์ร ในอุตสาหกรรมทีห่ลากหลายเช่นแฟชั่น, 

เครือ่งใชไ้ฟฟ้า, เฟอรน์ิเจอร,์ รา้นคา้ปลอดภาษี, รา้นออาหาร, รา้นกาแฟ, รา้นคา้และอืน่ ๆ 

อกีมากมาย 
 

ดว้ยโซลชูัน่ทีม่คีณุภาพและมปีระสทิธภิาพสงูของเราชว่ยใหธ้รุกจิทัว่โลก: 
• รายไดเ้พิม่ขึน้ 
•  สรา้ง Loyalty 
• สง่มอบการบรกิารทีด่ยี ิง่ข ึน้ 
•    การเขา้ถงึลกูคา้รายใหม่ 
•    ลดตน้ทนุคา่ใชจ้า่ย 
 
คน้หาขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกับโซลชูัน่ LS NAV และขอ้มลูคูค่า้ LS Nav  
กรุณาเยีย่มชม: www.LSRetail.com 
 
 
 
 
 

  

 

 

NaviWorld (Thailand) Co., Ltd | Eastern Seaboard 127/ 21 Sukhumvit Road, Sriracha, 
Chonburi, 20110 Thailand. Tel: +66-38-327138 
 
NaviWorld (Thailand) Co., Ltd |Bangkok  Asoke Towers 219/34, 10th Floor, 
Sukhumvit 21 Road., Soi Asoke, North Klongtoey, Wattana, Bangkok10110 
Tel: +66 (0) 2- 258 1701| 
| E-mail: info@naviworld-asia.com| www.naviworld-asia.com 

 

 

Please Contact Us 

A leading consulting firm that 

offers business and technology 

solutions to Thai Enterprises 
 

http://www.lsretail.com/
http://www.naviworld-asia.com/

