Sharp Supermarket

Sharp utvikler både maskin- og programvare /This is Why
du trygt kan stole på at det fungerer.
Vi har sertifisert vektilkoppling etter gjeldende
standarder slik at appelsinene blir korrekt priset når de
ruller forbi kassen. Og om du vil, kan du utstyre
butikken med en vekt ved fruktavdelingen slik at kunden
kan kontrollveie selv. Systemet forenkler ikke minst
varetelling og lagerhold, du kan importere prisfiler fra
backoffice-programmet og sende ut priser til alle
butikker, helt ut i hyllekanten. Du kan lese av hva og
hvor du selger best og operere flere lager for flere
butikker fra samme system.
Du har kobling til lukket kontanthåndtering, systemer
som Cash Guard og Axlon og systemet forvalter hele
kjeden fra lager til kasserapporter. Du spør - systemet
svarer.

Mer tid til overs
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 Supermarked er programmet for deg som har
dagligvarebutikk, liten eller stor. Et kassasystem med
spesialløsninger for dagligvarehandel. Her er
tilkoblingsmuligheter til digitale vekter,
kontanthåndtering, elektroniske hylleetiketter,
innlesning av prisfiler , XML, mm. Programmet håndterer
20-koder og aviskoder, der pris og vekt er angitt i
strekkoden.
Rabatter og midlertidig priser gjøres på mange
forskjellige måter, likeså enkel massejustering av artikler,
og avansert salgsstatistikk.

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 Supermarket

Andre funksjoner

Parkere kvitteringen

Programmerbare hurtigtaster

Pakkeartikler

Fakturering

Enhetsbaserte artikler (vekt, størrelse, antall, etc.)

Kundereskonto

Legitimasjonsbaserte artikler

Lager

Koble digital kassavekt

Leverandørbestillinger

20Kod - strekkode som inneholder vekt og pris
Blad/avis strekkode, der prisen er angitt i strekkoden

Søk kunde via Eniro

Pengespill og lotteri håndtering

SMS eller e-post til kunde

Innholdsdeklarasjoner - oppskrifter

Lojalitetskort / Gavekort

Enkelt å søke etter artikler, skrive ut prislisten eller sende via e-post

SMS-Gavekort

Leverandørbestillinger
Søk kundeinformasjon via Eniro, lagre en ny kunde i løpet av ett sekund
Kunde rabatter

Integrerte betalingsløsniger

Stemplingsur / personallister

Nets
Point
Samport

Bemanningsplanlegging, lage arbeidsplan og distribuere vakter
Arbeidstidsrapporter og grunnlaget for lønn
Alternative strekkoder, bruk ﬂere strekkoder på samme artikkel
Massejustering, oppdatere pris ﬂere artikler samtidig

Øvrige integrasjoner

Koble bilder til artikler
Rabatt grupper f.eks. ta 3 betal for 2

Regnsskapssystem :

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

Forsikring:

Falck

Kobling til Cash Guard og Axlon, kontanthåndtering

Kontanthåndtering:

Cashguard
Axlon

Web Kontor - sky baserte tjenester

Prismerking:

Pricer (elektroniske hyllekantetiketter)

Web Shop :

Sharp Web Shop

Generelt API:

Mulighet å lage egen kobling mot valgfritt s
system via generelt datagrensesnitt

Midlertidige priser (Utvalg bl.a. på ukedag, tid, kundegruppe, varegruppe, eller artikkelen)
Tillatelser per bruker
Salgsstatistikk (Utvalg bl.a.: leverandører, ansatte, artikkel, varegruppe,
ukedag, tid på dagen)
Kobling til Pricer, elektroniske hyllepriser

Statistikk i sanntid via nettsiden
Vedlikeholds register (f.eks. masse prisjusteringer)
Fellesfunksjoner som gavekort, lojalitet klubb etc.
Logistikkløsning
Bookingskalender

www.sharp.no
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