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Sharp Supermarket
En betalingsløsning for dagligvarehandelen

Hva gjør du?
Du driver en matvarebutikk eller 
større butikk innen handelen.

Hva trenger du?
Få full kontroll på salg, lagerstatus,  
leveranser og statistikk.

Hva tilbyr vi?
En brukervennlig og sikker løsning som er 
skreddersydd for deg og din virksomhets behov. 
Support inngår 365 dager i året.



sharp.no

Sharp Supermarket

Tilpasset for din virksomhet. Sharp Supermarket er en spesiell løsning for matvarebutikker 
eller større butikker innen handelen. Systemet er utviklet for å dekke nettopp de behovene 
som din virksomhet har. Sharp Supermarket er enkelt å bruke og du kommer raskt i gang.

Vi begynner med dialog
Et samarbeid med oss begynner med at vi møtes. Vi dis-
kuterer så hvordan din virksomhet ser ut og hvilke behov 
du har. På den måten kan vi skreddersy leveransen din 
ytterligere.

Ditt viktigste verktøy
Sharp Supermarket er utviklet spesifikt for dagligvarehan-
delen og det krevende miljøet som finnes i større butikker. 
Få kontroll på salgsstatistikk, lagerstatus og økonomiske 
rapporter direkte i systemet, noe som gir deg økt kontroll 
og forenkler planleggingen din.

For å stimulere til mersalg kan du enkelt programmere 
inn kampanjer eller spesialpriser i systemet og endre det 
ved behov. Ved dagens slutt sendes bokføringsunderlaget 
automatisk til revisoren, noe som gjør det enklere for med-
arbeiderne dine. Systemet er koblet til lukkede kontant- 
behandlingssystemer, slik at du kan jobbe sikkert og trygt 
i kassen. Med koblinger til digitale vekter og mulighet til 
å lese inn hele prisfiler sparer du tid og minimerer risikoen 
for feil.

Med Sharp Supermarket arbeider du fleksibelt og får økt 
innsyn og kontroll i virksomheten.

Bedre kontroll med informasjon i sanntid
Hvis du benytter vår skytjeneste Sharp Web Office som 
tilvalg, kan du følge med på virksomhetens salg i sanntid. 
Du får tilgang til oppdatert statistikk når som helst, hvor 
som helst – fra pc, nettbrett eller mobil.

Support 365 dager i året
Vi vet hvor viktig det er at kassasystemet ditt alltid funge-
rer. Derfor inngår support og service 365 dager i året hos 
oss. Legg til at vi har drøyt 40-års erfaring med kassa- 
systemer, så forstår du at vi er et trygt valg på alle måter.

Lokal tilstedeværelse fra nord til sør
Vi har egne kontorer og partnere over hele landet. Med 
vår lokale tilstedeværelse er våre spesialister alltid tilgjenge-
lige for å hjelpe deg når det behøves.

Du liker kanskje også ...
Oppdag våre profesjonelle skjermer. Perfekte for kommunika-
sjonen inne i butikken eller i utstillingsvinduet. Du når lett ut 
med budskapene dine døgnet rundt – og du styrer og plan-
legger enkelt innholdet selv. Vi tilbyr en helhetsløsning der alt 
fra skjermer, programvaren som hjelper deg med å publisere 
innhold, installasjon og utdanning inngår.


