
Delfi  Technologies eff ektiviserer arbejdet i ICA-butik-
kerne med digitale prisskilte. En ny funktion betyder 
desuden, at den aktuelle lagerbeholdning kan vises 
direkte ved hylden. Det har sparet mange timer hos 
ICA Supermarket Torsås, som også har opnået en 
mere eff ektiv butiksdrift.

Med den nye funktion, hvor man kan vise de aktuelle 
lagerbeholdninger direkte på hylden, sparer butikken 
ekstra tid på driftsopgaver og kontrol af lagerstatus. 
Den nye lagerbalancefunktion er i drift i fl ere ICA-bu-
tikker. En af butikkerne er ICA Supermarket Torsås, 
hvor Daniel Jungå er butikschef. 

Daniel har tidligere gennemført forskellige projekter 
med fornyelse af hele butikken. Her ledte butikken 
også efter en løsning med digitale prisskilte (ESL), så 
personalet ikke længere skulle bruge tid og ressourcer 
på at skifte papirlabels på hylderne.

- Vi sparer meget tid, nu hvor hyldeforkanterne auto-
matisk bliver opdateret med, hvor mange varer vi har 
på lager, nye priser, kampagner og ny produktinforma-
tion, fortæller Daniel Jungå.

EN „GAME CHANGER“ OG 
MERE EFFEKTIV BUTIKSDRIFT
Daniel er ikke i tvivl om fordelene ved skiftet fra papir til 
elektronisk skiltning, som giver et bedre udgangspunkt 
for en eff ektiv butiksdrift i fremtiden.

- Vi er tilfredse med vores nye løsning og frem for alt 
muligheden for at vise lagerbalancen. Det er en „game 
changer“, og vi har fået en mere eff ektiv butiksdrift, 
hvilket betyder, at vi også har fået mere tid til det, der er 
vigtigst for os – nemlig kunderne, siger Daniel Jungå.

Breece Cloud-løsningen med digitale prisskilte er 
integreret med butikkens StoreOffi  ce / BOB, hvor 
butikken nemt selv kan ændre priser, produktinfor-
mation og aktivere kampagner i hele butikken – alt 
sammen inden for få sekunder. Alle prisændringer og 
produktændringer foretages i butikkens StoreOffi  ce / 
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BOB og ændres automatisk, når det sendes til kas-
sen.

Det eneste, der kræves, er en trådløs antenne, der 
kobles direkte til butikkens eksisterende ICA-netværk. 
Systemet downloader automatisk opdateringer og 
sender dem til displayene på hylderne.

I dag er Breece ESL-løsningen fra Delfi Technologies 
installeret i en lang række sektorer, på mere end 3.300 
lokationer med i alt mere end 15 millioner digitale skilte 
installeret.

OM ICA

ICA Sverige er med sine ca. 1.300 butikker og en markeds-
andel på cirka 36 procent, den førende dagligvarekæde i 
Sverige. Forretningen drives sammen med selvstændige 
ICA-forhandlere, som driver hver deres butik og dermed 
kan møde kunderne gennem lokalt tilpassede koncepter og 
tilbud.
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