
Den lokale vinbutikken i Hobro (Danmark) har eksis-
tert i mer enn 10 år. En vekstreise er i gang, inkludert 
en full digitalisering av butikken. fra å skive på penn 
med papir går de over til en fullstendig digital løsning 
med en komplett oversikt over og tilgang til data om 
hele vinsortimentet. 

Det går bra for vinbutikken, Hobro Vinhandel på Jyl-
land. De siste årene har butikken vært på en vekstreise 
og har blant annet utvidet sortimentet, personalet og 
butikkplassen. Samtidig har butikken gått fra å være 
en veldig liten spesialbutikk med riktig vin til menyen 
på nyttårsaften - til nå å ha et bredt utvalg som blant 
annet inviterer deg til å ta en hel eske med god rødvin 
til en skarp pris - og fortsatt ha den helt spesielle vinen 
til de mer spesielle anledningene.

Som en del av å gjøre butikken mer digital, har butik-
ken investert i elektroniske prislapper fra Delfi  Techn-
ologies og et nytt kassesystem. Før du fi kk de elek-
troniske prislappene og det nye kassesystemet, ble 
ingen elementer opprettet i systemet. Det betydde 
også at prisen på en vin rett og slett bare ble lagt inn 
som „rødvin“ i kassen.

DIGITALISERING SIKRER 
OPPDATERT INFORMASJON
Det fantes ingen ordentlig oversikt over hverkernm 
hviljen vin ssom varsi solgt eller hvem som var best-
selgere.

- Før vi fi kk det nye kassesystemet og de digitale pri-
slappene, var vi avhengige av at prisene ble påført 
alle vinene våre. Vi kunne ikke bare skanne en vin i 
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systemet og se prisen på den. Nå har vi digitalisert 
alt, har alle priser i systemet, og riktige og oppdater-
te priser på hylla, sier Daniel Sloth, butikksjef i Hobro 
Vinhandel.

Programvaren som styrer de elektroniske prislappene 
er i skyen og er koblet til data fra butikkens nye kasse-
system. På denne måten kan du enkelt og raskt sende 
ut produkt- og prisinformasjon kontinuerlig til de mer 
enn 500 forskjellige produktene i hyllene.

APP-ER HJEPER DE ANSATTE 
For å koble en ny vin til et nytt skilt, må butikken sørge 
for at vinen opprettes i systemet - og deretter skan-
ne strekkoden til skiltet og strekkoden til vinen. Den 
faktiske tilknytningen mellom vin og skilt gjøres ved 
hjelp av Delfi Technologies ‚app, som ansatte har på 
smarttelefonene sine. Appen har også muligheten til å 
endre oppsettet på skiltet, slik at du for eksempel kan 
ha flere viner på samme skilt.

I Hobro Vinhandel har butikken elektroniske pris-
lapper i to forskjellige størrelser. En mindre Chroma 
21-skjerm og den større Chroma 42-skjermen. Butik-
ken monterer det minste av skiltene med en magnet 
rett ved hyllene der det selges brennevin, øl og løse 
viner. De større skiltene brukes montert på et A4-sta-
tiv, der du også viser lengre beskrivelser, anbefalinger 

og vurderinger av vinene. Spesielt de store elektronis-
ke skiltene gir en betydelig gevinst for Daniel og hans 
virksomhet.

- Spesielt med de store skiltene som vi har til vinene 
våre, som først og fremst selges i hele esker, kan vi 
virkelig kjenne en forskjell. Skiltet fremhever våre spe-
sialtilbud med en sterk, rød bakgrunn, slik at kundene 
ikke er i tvil om at det er noe å spare her. Før vi fikk 
disse skiltene, solgte vi mindre vin i hele esker. Det er 
morsommere å sende en kunde hjem med 2-3 esker 
god rødvin enn noen få individuelle flasker, sier Daniel 
Sloth.

OM HOBRO VINHANDEL

Den lokale vinbutikken i Hobro har eksistert i mer enn 10 
år. De siste årene har butikken vært på en vekstreise og 
har nå en stab på 5 personer, som til sammen er opptatt 
av å tilby beboerne i Hobro og området rundt et godt glass 
vin. Butikken importerer alle vinene selv, som først og 
fremst selges i hele esker. Men attraktive priser garanterer 
den beste prisen til kundene. Butikken har alltid minimum 
20.000 flasker vin på lager, så det er noe for enhver smak.
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