Sharp Retail

Sharp utvikler både maskin- og programvare /This is Why
du trygt kan stole på at det fungerer.
Vi integrerer vårt kassasystem mot bakomliggende system
og hjelper deg på den måten hele veien fra lagerføring til
regnskap. Vi kan importere prislister og bringe prisene
direkte ut til hyllene i butikken. Du sparer tid, og tid er
penger, som vi vet.
Systemet frigjør deg fra mange og lange timer med
økonomiadministrasjon, isteden kan du få rapporter via
SMS eller e-post. Systemet lagrer salgsstatistikk som viser
sesongmessige endringer og kan sammenligne forskjellige
butikker. Du spør - systemet svarer.

Mer tid til overs

Sharp Retail er kassasystemet for deg som driver en butikk i
detaljhandel. Det er utviklet sammen med brukerne og er
derfor raskt, kompetent, sikkert og lett å bruke.
Komplett ordre/lager/faktureringssystem. Håndterer
størrelser og farger. Koble bilder til artikler, gi tips på
artikler for mersalg.
Komplett serviceordre håndtering for reparasjon og service.
Rabatter og midlertidige priser håndteres på flere
forskjellige måter, likeså med massejustering av artikler. I
tillegg, en avansert salgsstatistikk.
Utskrift av etiketter for merking. Automatisk utskrift av
dokumenter koblet til artikler som garantibevis, kontrakter,
brukerveiledning mm. Håndterer unike artikler med
serienumre, f.eks. mobiltelefoner, datamaskiner, sykler etc.
Komplett utleiefunksjon for sykler, utstyr, maskiner eller
lignende.

Systemet sparer våre kunder mange og lange timer med
økonomisk administrasjon, i stedet for å bla i
kvitteringer og lage rapporter, får de mer tid til andre
ting. Som f.eks. å utvikle virksomheten og få mer
fornøyde kunder.
Hva ville du gjøre hvis du hadde mer tid?

Sharp Electronics
Sharp har 55 000 ansatte i 24 land til din tjeneste og
ikke mindre enn 8 000 spisskompetente medarbeidere
som arbeider fokusert med forskning og utvikling av
fremtidens smarte løsninger for å møte morgendagens
utfordringer.
Sharp er verdensledende innen flere
elektronikksegmenter, inkludert bl.a. LCD og solceller.
I 1912 Japan Sharp startet med en penn som aldri ble
sløv, Ever Sharp. Nå fortsetter vi vår innovative reise
etter 100 år med radikal kreativitet.

Funksjoner

Integrasjoner

Sharp Retail

Andre funksjoner

Farge og størrelse håndtering, for å enkelt å skape unike artikler med
riktig farge, størrelse og lagersaldo

Programmerbare hurtigtaster

Bestillingsfunksjon, registrer ordre eller oppgave som skal utføres, når
tjenesten er utført send en SMS / e-post til kunde
Alternative strekkoder. Bruk ﬂere strekkoder på samme artikkel
Massejustering, oppdatere pris ﬂere artikler samtidig

Fakturering
Kundereskonto
Lager
Leverandørbestillinger
Søk kunde via Eniro

Koble bilde til artikkelen
Registrere "tips" på artikkel, muliggjør å få mersalg gjennom at
personalet enkelt får tilgang til relaterte artikler, f.eks. slå inn lærsko, og
du får automatisk opp skokrem som passer innslått vare

SMS eller e-post til kunde
Lojalitetskort / Gavekort
SMS-Gavekort

Rabatt grupper f.eks. ta 3 betal for 2
Midlertidige priser. Utvalg kan gjøres på ukedag, tid, kundegruppe,
varegruppe eller et element
Tillatelser per bruker
Salgsstatistikk, utvalg kan gjøres på leverandører, personale, artikkel,
varegruppe, ukedag, tid på dagen

Integrerte betalingsløsninger
Nets
Point
Samport

Pakkeartikler
Serienummer på unike artikler våpen, datamaskiner, sykler, etc.

Øvrige integrasjoner

Etikett utskrift, via medfølgende etikettverktøy raskt lage sin eget
utseende på etikettene

Regnsskapssystem :

Visma Business
Visma Global
Mamut
Unimicro
(SIE-ﬁl til system som aksepterer det)

Forsikring:

Falck

Kontanthåntering:

Cashguard
Axlon

Prismerkning:

Pricer (elektroniske hyllekantetiketter)

Web Kontor - sky baserte tjenester

Web Shop :

Sharp Web Shop

Statistikk i sanntid via nettsiden

Generelt API:

Mulighet å lage egen kobling mot valgfritt
system via generelt datagrensesnitt

Enkelt å søke etter artikler, skrive ut prislisten eller sende via e-post
Fakturering / ordre / tilbud
Kundereskontro
Leverandørbestillinger
Finn kundeinformasjon via Eniro, og register en ny kunde på ett sekund
Kunderabatter
Kunde klub - lojalitetshåndtering
Utleiefunksjon

Vedlikeholds register (f.eks. masse prisjusteringer)
Fellesfunksjoner som gavekort, lojalitet klubb etc.
Logistikkløsning
Bookingskalender

www.sharp.no
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