Gardeco Fackhandel
Butikssystem för fackhandel

Gardecos lättanvända butikssystem för fackhandel är ett skarpt verktyg för butiker med
fokus på användarvänlighet och förenklad
kundservice. Det ﬁnns också stöd för säljfunktioner såsom Mix- & Match, presentkort,
bonussystem, sms och e-postaviseringar vid
kundbeställningar med mera. Denna integrering har gjort det möjligt att med vårt unika påfyllnadssystem få förslag på inköp som baseras
på tidigare försäljning eller behov. På så sätt
säkerställs att du har rätt varor i din butik. Systemet innehåller även en kraftfull rapportgenerator - Crystal Reports.

Skriven i Microsoft.Net

Gardeco Fackhandel är skriven i Microsoft.
Net. Kassarutinen har fått en ny Vista-look som
ska underlätta användningen. Ett nytt hjälpmedel bestående av knappar, med beskrivningar i
klartext, visas direkt på skärmen. Fungerar för
touchskärm för de som så önskar. Kassan är integrerad med kortterminalen och är certiﬁerad
för EMV.

Butikskedjor

För butikskedjor ﬁnns särskilda funktioner
efter önskemål. Beställda varor annonseras automatiskt till kunder via SMS- och e-post när
varan anländer till butiken. Alla butiker i kedjan kan se varandras lager för en viss produkt.
Omfattande statistik går att få fram ner på
minutnivå med täckningsgrad i samtliga led.
Lagersaldot visar On line för vilken dag som
önskas bakåt i tiden. Omfattande säkerhetsru

tiner med särskild pin-kod för säljarna är nödvändig för att kunna använda kassan.
Gardeco erbjuder kedjelösning för butikskedjor, vilket omfattar central artikeladministration, synkronisering av kund- och leverantörsinformation, statistik- samt kedjerapporter.
Lösningen ger också möjligheter för centrala
och/eller lokala kampanjer, realisation med
mera. Gemensam presentkort- och tillgodokvittohantering och lagerorder mellan butiker
och eventuellt centrallager är funktioner som
ﬁnns med.

Inventering på ﬂera sätt

Funktioner ﬁnns för inventering via handdator,
Laptop eller direkt mot kassan via trådlös skanner. Delinventering av vissa varugrupper eller
en viss leverantör eller visst varumärke gör att
du kan arbeta med rullande inventering som
ger rättvisa lagersaldon året om. Kontrollen av
svinn säkerställs därmed avsevärt.

Inläsning av produktﬁler

En fördel med ett bra affärssystem är att det är
lätt att hantera stora mängder artiklar. Vi har
därför dubbla artikelregister, ett för leverantörernas artiklar och ett för de artiklar som ni
använder just nu. När det kommer en ny prislista eller en leveransﬁl så kan man läsa in den
i leverantörsartikelregistret, där artikelinformationen ligger och väntar på leverans eller att
användas som underlag för nya inköp. Detta
gör det möjligt att söka bland leverantörernas
alla artiklar för beställning till kunder.
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Gardeco Fackhandel
Kundbeställningar via SMS

Du kan enkelt ta emot beställningar av varor
som inte ﬁnns i butiken. Beställda varor aviseras automatiskt till kunden via SMS eller epost när varan anlänt till butiken.

Tar försäljningen till en ny nivå

Gardeco Fackhandel med inriktning mot konfektionshandeln tar klädförsäljningen till en ny
nivå. Modell, storlek och färg hanteras på ett
effektivt sätt med visning av saldo per storlek
vid sökning på del av artikelnummer. Upplockning av sålda varor med storleksinformation
görs lätt med hjälp av ett underlag från dagsförsäljningen. Nya artiklar ﬁnns redan registrerade när varorna kommer till butiken med
data från leverantörer. Funktion som skickar
säljstatistik till levererantör ﬁnns om så önskas.
Med hjälp av den kraftfulla rapportgeneratorn
Crystal Reports 2008 som är integrerad med
affärssystemet kan rapporter tas ut på leverantör och/eller märke. Programmet passar även
för andra branscher som hanterar varianter av
en produkt.

presentkort. Standardfunktionalitet för bonus
och lojalitetskorthantering. Syftet med
certiﬁeringen är att säkerställa att kassasystemet
klarar de krav som ställts av den internationella
branschorganisationen PCI** (payment card
industry).
* En global standard för kort som betalmedel,
en kvalitetsnivå som går under benämningen
EMV. Lösningen innebär att magnetspåret som
idag används som informationsbärare på kortet
byts ut mot ett betydligt säkrare microchip. En
personlig kod kopplad till kortet kommer i större
utsträckning att ersätta identiﬁkationsmetoden
med legitimation och signatur.
**
Internationella
kortbranschen
har
fastställt nya och hårdare säkerhetskrav kring
informationshantering av kortdata i hela
transaktionsﬂödet. Kraven kallas PCI.

Följande funktioner har blivit certiﬁerade:
EMV* chip och PINfunktionalitet i enlighet
med svenska och norska krav. Standard kortbetalningsfunktionalitet som köp med PIN,
signaturköp, retur, kontantuttag med köp (cash
back) etc. i enlighet med svenska och norska
krav. Standardfunktionalitet för elektroniska
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