Sharp Supermarket

Sharp utvecklar både hårdvara och program /This is Why du
tryggt kan lita på att det fungerar.
Vi har en certifierad vågkoppling mot kunden efter
gällande normer så apelsinerna blir korrekt prissatta när
de rullar förbi i kassan. Och om du vill kan du utrusta
butiken med en våg intill fruktståndet så att kunden kan
kontrollväga själv. Systemet underlättar inte minst din
inventering och lagerhållning, du kan importera prisfiler
från backoffice-programvaran och sända ut priser till alla
butiker – ut till hyllkanten. Du kan avläsa vad och var du
säljer bäst och sköta flera lager för flera butiker från
samma system.
Du har kopplingar till slutna kontanthanteringssystem
som t.ex. Cashguard och Axlon och systemet sköter hela
kedjan från lager till kassarapporter. Du frågar – systemet svarar.

Mer tid över
Systemen besparar våra kunder många och långa timmar av ekonomisk administration. I stället för att bläddra
i kvitton och sammanställa rapporter får de mer tid över
för annat. Som att utveckla affärerna och få fler nöjda
kunder.
Vad skulle du göra om du fick mer tid över?

Sharp Supermarket är programmet för dig som har
livsmedelsbutik, liten eller stor. Ett kassasystem med
speciella lösningar för dagligvaruhandeln.
Här finns kopplingar till digitala vågar, sluten kontanthantering, elektroniska hyllkantsetiketter, inläsning av prisfiler, XML, mm. Programmet hanterar så kallade 20-koder
och tidningskoder, där pris och vikt anges i streckkoden.
Rabatter och tillfälliga priser finns på många olika sätt,
liksom enkel massjustering av artiklar, och avancerad
försäljningsstatistik.
Även panter, spel och lotterier sköts på ett enkelt sätt.

Sharp Electronics
Sharp har 55 000 anställda i 24 länder till din tjänst och inte
mindre än 8 000 spetskompetenser arbetar fokuserat med
forskning och utveckling av framtidens smarta lösningar för att
möta kommande utmaningar.
Sharp är idag världsledande inom flera elektroniksegment,
bland annat LCD och solceller.
1912 i Japan startade Sharp med en penna som aldrig blev slö,
Ever Sharp.
Nu fortsätter vår innovativa resa efter 100 år av radikal
kreativitet.

Funktioner

Integrationer

Sharp Supermarket

Andra funktioner

Parkera kvitto.

Programmerbara snabbknappar

Paketartiklar.

Fakturering

Enhetsbaserade artiklar (vikt, storlek, mängd etc.).

Kundreskontra

Legitimationsbaserade artiklar.

Lager

Anslut digital kassavåg.

Leverantörsbeställningar

20Kod - streckkod som innehåller vikt & pris angivelse.

Söka kund via Eniro eller Bisnode (PAR)

Magazine streckkod, där priset ﬁnns angivet i streckkoden.

SMS/epost till kund

Spel- & lotterihantering.

Lojalitetskort / Presentkort

Innehållsdeklarationer - recept.

SMS-presentkort

Lätt att söka fram artiklar, skriva ut prislista eller skicka via e-post.
Leverantörsbeställning.

Integrerade betallösningar

Sök kunduppgifter via Eniro, skapar en ny kund på 1 sekund.

Babs, Paylink, Nets, Payzone, Point. Samport. Pugglepay

Kundrabatter.
Stämpelklocka/personalliggare.

Övriga integrationer

Bemanningsplanering, skapa arbetsschema och dela ut pass.

Affärssystem :

Visma Administration
Fortnox
Mamut
SIE-ﬁl till samtliga affärssystem som
accepterar det.

Digitala kvitton:

Spara kvittot

Finansiering:

Resurs Bank

Försäkring:

Solid
Falck

Kontanthantering:

Axlon
Cashguard

Lönesystem:

Agda PS
Caspeco

Merförsäljning:

Twosell

Prismärkning:

Pricer, elektroniska hyllkantsetiketter

Webauktion:

Tradera

Web Shop :

Sharp Web shop, Binea, Starweb, Visma,
E37, e-handelslösningar

Arbetstidsrapporter och underlag för lön.
Alternativa streckkoder. Använd ﬂera streckkoder på samma artikel.
Massjustera/prisjustera ﬂera artiklar samtidigt.
Koppla bilder till artikel.
Rabattgrupper. T.ex. ta 3 betala för 2.
Tillfälliga priser. Urval kan bl.a. göras på veckodag, klockslag, kundkategori, artikelgrupp, eller artikel.
Behörigheter per användare.
Försäljningsstatistik. Urval kan bl.a. göras på: leverantör, personal, artikel, artikelgrupp, veckodag, klockslag.
Koppling till Pricer, elektroniska hyllkantsetiketter.
Koppling till CashGuard och Axlon, sluten kontanthantering.

Web Office – Molnbaserade tjänster
Statistik i realtid via websida
Registervård
Gemensamma funktioner för presentkort m.m.

Generellt API

Logistiklösningar
Bokningskalender

www.sharp.se
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