
Delfi  Technologies jobber med å strømlinjeforme 
ICA-butikkene med elektroniske merkelapper for hyl-
lene i butikkene. En funksjon som gjør at det er mulig 
å se hvor mange produkter ICA-butikken har på lager, 
rett på de digitale merkelappene. Det har spart ICA 
Torsås mange timer med manuelt arbeid, som har fått 
en mer eff ektiv butikkdrift.

Med den nye funksjonen å kunne vise de nåværende 
lagernivåene direkte på butikkhyllen, sparer butikken 
ekstra tid på driftsoppgaver og sjekke lagerstatus. Den 
nye funksjonen er operativ i fl ere ICA-butikker. En av 
butikkene er ICA Supermarked Torsås, der Daniel 
Jungå er innkjøpssjef.

Daniel har tidligere gjennomført ulike prosjekter med 
fornyelse av hele butikken. Her var butikken også på 
utkikk etter en løsning med elektroniske hylleetiketter 
(ESL), slik at personalet ikke lenger trengte å bruke tid 
og ressurser på å skifte papiretiketter på hyllene.

- Vi sparer mye tid nå som merkelappene automatisk 
oppdateres med hvor mange varer vi har på lager, nye 
priser, kampanjer og ny produktinformasjon, sier Dani-
el Jungå.

BANEBRYTENDE TEKNOLOGI 
FOR EFFEKTIV BUTIKKDRIFT
Daniel er ikke i tvil om fordelene ved å bytte fra papir til 
elektronisk skilting gir et bedre utgangspunkt for eff ek-
tiv butikkdrift i fremtiden.

- Vi er fornøyd med vår nye løsning og fremfor alt 
muligheten til å vise varelageret direkte i butikken. Det 
er en „game changer“ og vi har fått en mer eff ektiv 
butikkdrift, noe som betyr at vi også har fått mer tid 

til det som er viktigst for oss - nemlig kundene, sier 
Daniel Jungå.

Breece Cloud-løsningen med elektroniske hylleetiket-
ter er integrert med butikkens StoreOffi  ce/ BOB, der 
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butikken selv enkelt kan endre priser, produktinfor-
masjon og aktivere kampanjer i hele butikken – alt i 
løpet av noen få sekunder. Alle prisendringer og pro-
duktendringer gjøres i butikkens StoreOffice/ BOB og 
endres automatisk når det sendes til kassen.

Alt som kreves er et trådløst nettverk som kobles 
direkte til butikkens eksisterende ICA-nettverk. Sys-
temet laster automatisk ned oppdateringer og sender 
dem til skjermene i hyllene.

I dag er Breece ESL-løsningen fra Delfi Technolo-
gies installert i et bredt spekter av sektorer, på mer 
enn 3300 steder og mer enn 15 millioner digitale skilt 
installert.

OM ICA

ICA Sverige har omtrent 1,300 butikker, og styrer det 
svenske markedet med en markedsandel på omtrent 36%,. 
Forretningen styres av butikkeiere, som styrer sine egne 
butikker, slik at de kan treffe den lokale markedsgruppen 
bedre ved å tilby lokale konsepter og tilbud.
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