Helhetslösningen för din affär
Gardeco Affärssystem
Butikskedjelösning
Hanterar flera språk
Kundreskontra
Leverantörsreskontra
Redovisning
Lagersystem
Inköpssystem
Ordersystem
Fakturering
Rapporter - Crystal Reports
CRM - kundvård, statistik, nyhetsbrev, bonusklubb
EDI - EDIFACT, Svefaktura, Grammotex, Bokrondellen
och Förlagssystem

Kunder:
ABBA THE MUSEUM • ALBINS •
BERGHS FÖRLAG • BELLE SHOES • BERLINS •
BOKFÖRLAGET OPAL • BOUTIQUE AMORESS •
EDBLAD • FIXER I SÄFFLE AB • FÖRLAGETT •
HUNKYDORY • IMA REKLAM AB •
JOSEPH • JUNIBACKEN • KONST-IG • LEVI’S •
MINI RODINI • MUSIC HALL OF FAME •
NK BOKHANDEL • NK BLOMMOR • NK LEK & BABY •
NIELSEN DESIGN • OPAL BOKFÖRLAG •
PAUL & FRIENDS • PET SOUNDS • PHASE EIGHT
• POLO RALPH LAUREN • RALPH LAUREN KIDS
• LAUREN ACCESSORIES • RALPH LAUREN MEN
• SARTORIAL LEISURE BY OSCAR JACOBSSON •
SOUND POLLUTION • TORY BURCH •
THE SHIRT FACTORY • YRKES & PROFILKLÄDER •
VENTILATIONSGROSSISTEN

Gardeco Fackhandel
Beloppskopplad, integrerad betalterminal
Flera kort på samma köp
Hanterar flera valutor
Cashless
Presentkort
Bonuscheckar
Tillgodokvitto
Besöksräknare

Samarbetspartner:
BABS PAYLINK • BANKGIROT • BOKRONDELLEN •
BUSINESS CHECK • DIBS • FÖRLAGS SYSTEMET •
GRAMMO TEX • PAR • PAYZONE • POINT •
TREND MICRO • UNIFAUN • ÅHLÉNS

Gardeco E-handel
Full integration mot Gardeco Affärssystem
Anpassningsbar layout uppbyggd på moduler
Sökmotoroptimerade länkar
Möjlighet till supportchatt
Lagersaldo och kampanjer på webben
Betygsätta och recensera produkter
Se produkter andra har köpt
Associationstrådar till produkt; T ex grillkol, tändvätska
Olika prisgrupper för olika kundgrupper, beroende på inlog
Topplistor
Open Source
Administrerbar shop via webbgränssnitt, mallbaserad
anpassningsbar layout
Betalning via kreditkort (DIBS) eller faktura (Klarna)
Affärssystemets CRM - statistikuppföljningar, events,
erbjudanden, utskick m m
Mobilanpassad, responsiv

Gardeco Affärssystem
Heliosgatan 24, 5 tr
Box 92168
120 08 STOCKHOLM
08-694 95 60
www.gardeco.se

Affärssystem - Butikssystem - E-handel

Branschanpassat butikssystem
Med vårt lättanvända butikssystem för fackhandel, kan du utföra många funktioner såsom: betalning med flera kort och flera
valutor vid ett och samma köp, presentkort och tillgodo för butikskedjelösningar. Bonusklubb finns med funktioner för hantering av medlemmars bonusbelopp, utskick av bonuscheckar
med mera. Det kraftfulla systemet med snabb sökfunktion, ger
kunden ögonblicklig respons om nuläget.
Butikslösningen innehåller också ett backofficesystem med
kund- och leverantörsreskontra, order och statistik, samt
integrerad redovisning. Vårt kontaktregister kompletterar
kundregistret, så att du på ett mycket smidigt sätt kan följa upp
kunders förfrågningar. Är till exempel en vara på väg in, kan ett
meddelande skickas automatiskt till kunden samma stund det
levereras in i systemet. Med vårt unika påfyllnadssystem kan
du få förslag på inköp som baseras på tidigare försäljning eller
behov. På så sätt säkerställs att du har rätt varor i din butik.
Som standard finns funktioner för inköp mot centrallager, samt
lokala inköp. Rutinen Lagerorder används om varor ska skickas mellan butiker. Butikerna kan också på ett enkelt sätt ta del
av andra butikers information inom samma kedja, detta kan till
exempel vara lagerstatus. Systemet innehåller även en kraftfull
rapportgenerator - Crystal Reports - som är integrerad i systemet. Med hjälp av rapportgeneratorn kan du enkelt ta fram
statistik, helt enligt dina egna önskemål.

Gardeco Affärssystem – integrerad helhetslösning

Flexibel E-handelslösning

Du som arbetar inom butiksnäringen måste ständigt ha kontroll
över försäljning, inköp och lager så att allting stämmer överens
med redovisningen. Till exempel är dagarna före jul med årets
försäljningstoppar extra känsliga. Med Gardeco Affärssystem
behöver du inte oroa dig. Vi har över tjugo års erfarenhet i branschen - och vår programvara är både stabil och driftsäker. I
vår integrerade helhetslösning ingår affärs-, butiks-, och e-handelssystem - allt i en och samma lösning. Men varje del går
också att använda separat om du så vill.

Gardeco E-handel är helt integrerad med Gardeco Affärssystem. Detta innebär att artiklar som administreras, automatiskt uppdateras i webben, och att lagda webborder skapar kundorder i affärssystemet. I och med att all information
sparas i affärssystemet, finns det obegränsade möjligheter
att senare ta fram statistik och att utföra uppföljningar.

Gardeco Affärssystem fungerar såväl för butikskedjor som för
fristående butiker och e-handel. I och med att vi utvecklar och
äger vår egen mjukvara, behöver du inte känna dig osäker inför
framtiden. Med sikte på ett långt och nära samarbete driver vi tillsammans med våra kunder produkten mot gemensamma mål.
Programmet som levereras är detsamma för alla kunder, driften
blir på så sätt både problemfri och stabil. I licensen får du tillgång
till samtliga rutiner, det vill säga det finns inga begränsningar.
På så sätt kan ditt företags systemlösning lätt vidareutvecklas
vid till exempel expansion eller när nya behov uppstår. Saknas några funktioner, skräddarsyr vi kompletterande lösningar.
Vårt samarbete med Nordiska Kompaniet är ett bra exempel på
hur en skräddarsydd lösning från oss kan se ut. Här har vi integrerat vårt butikssystem med NKs förmånspoängsfunktion, NK
Nyckeln. Efter en grundlig certifieringsprocess är nu Gardeco
Fackhandel ett NK-certifierat butikssystem.

E-handelslösningen är mobilanpassad och självklart går det
att koppla systemet till sociala nätverk. Med en så kallad
One Page CheckOut kan dina kunder göra en snabb och
enkel utcheckning. Vid internationell försäljning kan betalningen ske i flera olika valutor. Om en ny valuta har valts,
visas samtliga priser i den valda valutan. Det finns också möjlighet att göra e-handelslösningen flerspråkig. Med
vårt CRM-system kan du lätt bjuda in till events, skicka erbjudanden, nyhetsbrev och ta fram viktig statistik om dina
kunder. Gardeco E-handelslösning kan levereras på olika
sätt, beroende på vilka förutsättningar och behov som finns:
• Standard – Vi implementerar från en mall som 		
valts av kunden. Levereras utan större insats
• Skräddarsydd – Vi utvecklar lösningen baserat på en
detaljerad specifikation
• Extern webb - Vi integrerar kopplingen mellan extern
webb och Gardeco Affärssystem

