
Delfi  Technologies eff ektiviserar butiksarbetet med 
elektroniska hyllkantsetiketter hos ICA. En ny funktion 
gör att aktuellt lagersaldo kan visas direkt i displayen 
vid hyllkanten. Det har sparat många arbetstimmar 
hos ICA Supermarket Torsås, som också har fått en 
eff ektivare butiksdrift.

Med den nya funktionen att kunna visa aktuellt lager-
saldo direkt på hyllan gör att butiken spara extra tid 
på driftuppgifter och kontroll av lagerstatus. Den nya 
lagersaldofunktionen fi nns driftsatt i ett fl ertal ICA buti-
ker. En av butikerna är ICA Supermarket Torsås, där 
Daniel Jungå är handlare.

Daniel har tidigare genomfört olika projekt med förny-
else av hela butiken. Här letade butiken också efter 
en lösning med elektroniska hyllkantsetiketter (ESL) 
så att personalen inte längre behövde lägga tid och 
resurser på att byta pappersetiketter på hyllan. 

- Vi sparar mycket tid nu när hyllkantsetiketten auto-
matiskt uppdateras med hur många varor vi har hem-
ma, nya priser, aktivering av kampanjer och ny pro-
duktinformation, säger Daniel Jungå.

EN ”GAME CHANGER” 
OCH EFFEKTIVARE BUTIKSDRIFT
Daniel hyser inga tvivel om fördelarna med bytet från 
papper till elektronisk skyltning, vilket ger en bättre 
utgångspunkt för eff ektiv butiksdrift i framtiden.

- Vi är nöjda med vår nya lösning och framför allt möj-
ligheten att visa lagersaldo. Det är en ”game changer” 
och vi har fått en eff ektivare butiksdrift vilket gör att vi 
också har fått mer tid till det som är viktigast för oss – 
nämligen kunderna, säger Daniel Jungå. 

Breece Cloud lösning med elektroniska hyllakantseti-
ketter är integrerade med butikens StoreOffi  ce / BOB, 
där butik själv enkelt ändrar priser, produktinformation 
och aktivera kampanjer i hela butiken inom några få 
sekunder. Alla prisändringar och artikeländringar görs 
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i butikens StoreOffice / BOB och ändras automatiskt i 
samband med att det skickas till kassan/vågen.

Allt som krävs är en trådlös antenn som ansluts direkt 
till butikens befintliga ICA-nätverk. Systemet hämtar 
automatiskt uppdateringar och skickar dem till display-
erna på hyllorna.

Idag är Breece ESL-lösningen från Delfi Technologies 
installerad i ett brett spektrum av sektorer, på mer än 
3.300 platser och med totalt mer än 15 miljoner digita-
la skyltar installerade.

OM ICA

ICA Sverige är med sina ca. 1.300 butiker, och en mark-
nadsandel på cirka 36 procent, den ledande dagligvaruked-
jan i Sverige. Verksamheten drivs tillsammans med fria 
ICA-handlare, som var och en driver sin egen butik och kan 
därmed möta kunderna genom lokalt anpassade koncept 
och erbjudanden.
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