Sharp Retail

Sharp utvecklar både hårdvara och program /This is Why du
tryggt kan lita på att det fungerar.
Vi integrerar vårt kassasystem mot bakomliggande system och hjälper dig på så sätt hela vägen från lagerföring till bokföring. Vi kan importera prislistor och föra ut
prissättning direkt till hyllan i butiken. Du spar tid och tid
är som bekant pengar.
Systemet befriar dig från många och långa timmar av
ekonomisk administration. I stället kan du få ut rapporter via SMS eller mejl. Systemet bygger försäljningsstatistik som visar säsongsförändringar och kan jämföra
olika butiker. Du frågar – systemet svarar.

Mer tid över

Sharp Retail är kassasystemet för dig som driver butik inom
detalj- eller grossisthandel. Det har utvecklats tillsammans
med användarna och därför snabbt, säkert, kompetent och
enkelt att använda.

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?

Komplett order-/lager-/faktureringssystem. Hanterar färger
och storlekar. Koppla bilder till artiklar, ge tips på artiklar
för merförsäljning.
Komplett serviceorderhantering för reparation/service.
Rabatter och tillfälliga priser finns på många olika sätt, liksom enkel massjustering av artiklar. Dessutom en avancerad försäljningsstatistik.

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.

Utskrift av etiketter för märkning. Automatiska utskrifter av
dokument kopplade till artiklar såsom garantisedlar, avtal,
skötselråd mm. Hanterar unika artiklar med serienummer,
såsom telefoner, datorer, bilar etc.

Sharp är idag världsledande inom flera elektroniksegment,
bland annat LCD och solceller.

Komplett uthyrningsfunktion för video, bilar, maskiner
eller dylikt.

Nu fortsätter vår innovativa resa efter 100 år av radikal
kreativitet.

1912 i Japan startade Sharp med en penna som aldrig blev slö,
Ever Sharp.

Funktioner

Integrationer

Sharp Retail

Integrerade betallösningar:

Färg - storleks hantering. För att lätt skapa unika individer med rätt färg,
storlek och lagersaldo.

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

Gemensamma sökbegrepp. T.ex. skapa egen streckkod som identiﬁerar
modellen, sedan väljer man färg och storlek.
Beställningsfunktion/uppdragsregistrering. Registrera beställningar eller
uppdrag som skall utföras, när tjänsten utförts skickas ett SMS/E-post till
kunden.
Alternativa streckkoder. Använd ﬂera streckkoder på samma artikel.
Massjustera/prisjustera ﬂera artiklar samtidigt.
Koppla bilder till artikel.

Andra funktioner:
Programmerbara snabbknappar
Fakturering
Kundreskontra
Lager
Leverantörsbeställningar
Söka kund via Eniro eller Bisnode (PAR)
SMS/epost till kund

Registrera "tips" på artikel. Möjligheten att utföra merförsäljning genom
att personalen får möjligheten att enkelt slå in relaterade artiklar. T.ex.:
när man slagit in läderskor, får man möjligheten att snabbt och enkelt slå
in läderkräm, som skyddar skon.
Rabattgrupper. T.ex. ta 3, betala för 2.

Lojalitetskort / Presentkort
SMS-presentkort
Serviceorder (reparationer, etc.)
Personalliggare/Tidrapportering

Tillfälliga priser. Urval kan bl.a. göras på veckodag, klockslag, kundkategori, artikelgrupp eller artikel.

Behörighetstyrning

Behörigheter per användare.

Övriga integrationer:

Försäljningsstatistik. Urval kan bl.a. göras på: leverantör, personal, artikel, artikelgrupp, veckodag, klockslag.

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

Paketartiklar.
Serienummer på unika artiklar (vapen, datorer, cyklar etc.).
Etikettutskrifter. Via medföljande etikettverktyg skapar man snabbt sitt
eget utseende på etiketterna!
Lätt att söka fram artiklar, skriva ut prislista eller skicka via e-post.
Fakturering/order/offert.
Kundreskontra, Leverantörsbeställning.
Sök kunduppgifter via Eniro, skapar en ny kund på 1 sekund!
Kundrabatter.
Kundklubb - lojalitetshantering.
Uthyrningsmodul .

Web Office – Molnbaserade tjänster:
Statistik i realtid via websida
Registervård
Gemensamma funktioner för presentkort mm.
Logistiklösningar
Bokningskalender

www.sharp.se
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