
BREECE SYSTEM
Breece System – en ny måde at 
kommunikere eff ektivt med ESL-løsning.
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/ ANDRE CASES/ EL-SALG AALBORG

LØSNINGEN  Breece Cloud-løsningen med 
elektroniske hyldeforkanter (ESL) er cloud-baser-
et, og det eneste, der kræves, er en trådløs an-
tenne, der kobles direkte til butikkens eksisteren-

de netværk. Systemet downloader automatisk opdateringer 
og sender dem til displayene på hylderne.

MENING  Det gik overraskende hurtigt, og har 
været nemt at implementere. Breece løsningen er 
intuitiv og let at anvende. Det er noget som alle 
kan finde ud af at bruge – og det var en afgørende 

faktor for os. Det hele kører fuldautomatisk og sparer meget 
tid for os, og har været med til at øge vores indtjening.

BEHOV  Hos El-Salg Center Aalborg, handler 
det om at sætte kunden i centrum og yde en kom-
petent service. Derfor har butikken implementeret 
en ny prisstrategi, der frigør ekstra ressourcer til 

kunderne og samtidig forbedrer indtjeningsevnen.

VÆKST  Vi har implementeret elektroniske 
hyldekantsetiketter fra Delfi Technologies, som 
er en stor hjælp for os hver dag. Fra tidligere at 
bruge et par dage om ugen til at forberede kam-

pagner, flerstykspriser, produkt- og prisændringer – bruger vi 
nu kun få minutter om ugen.

”Efter vi har indført dynamiske priser, så har vi altid den 
optimale pris. Det hele kører fuldautomatisk og sparer meget 
tid for os. Det har også forbedret vores konkurrenceevne, og 
i sidste ende er det med til at øge vores indtjening.”

– Michael Lindblad,  
hvidevarekonsulent hos El-Salg Aalborg

”Det giver en stor frihed, når vi ikke skal bekymre 
os om at ændre priser og produktoplysninger rundt 
omkring i butikken. Vi kan blot taste alt ind i syste-
met, og så bliver det automatisk opdateret ude på 
hylderne. På den måde kan vi koncentrere os om 
vores kunder og andre opgaver i butikken, siger 
købmanden”

SPAR FREDERIKSBERG BAUHAUS ROSKILDE

”Det er virkelig smart og effektivt – vi kan bruge de 
elektroniske hyldeforkanter og håndterminalerne til 
at navigere bedre rundt i varehuset. Det sparer os 
for rigtig meget tid i hverdagen. Når vi nu kan bruge 
håndterminalerne og de elektroniske hyldeforkanter 
til at vise vej, så kan vi også foretage vareopfyldning 
betydeligt hurtigere end før. Det giver os nogle mere 
produktive arbejdsgange og vi slipper for at skulle 
bruge unødig tid. ”
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/ DELFI BREECE CLOUD/ DELFI BREECE CLOUD

KORT OM VORES LØSNING
Breece Cloud-løsning med elektroniske hyldeforkanter er integreret 
med dit ERP-system, hvor butikken selv nemt ændrer priser, produkt-
information og aktiverer kampagner i hele butikken inden for få se-
kunder. Alle prisændringer og vareændringer foretages på kontoret og 
ændres automatisk i forbindelse med at det sendes til kassen.

Du har mulighed for at linke displays til produkter, off-linke display, 
tilføje nye displays, aktivere ekstra værdier eller egne logoer og linke 
yderligere produktinformation til varen, såsom UDSOLGT, LOKALT 
PRODUCERET, MÆNGDEPRIS osv. Alt dette håndteres online med 
butikkens PDA eller mobiltelefon med appen BreeceGo.

BreeceGo, som kan installeres på enhver Android- eller iOS enhed, 
tager løsningen fra kontoret til hylden. Det betyder, at forhandleren, og 
dens personale, altid er online med løsningen, uanset hvor de befinder 
sig i butikken.
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/ PLUG & PLAY LØSNING/ PLUG & PLAY LØSNING

HVOR HELE ESL-LØSNINGEN ER I SKYEN
Breece ESL-løsningen er sikker i skyen med nem adgang fra enhver webbrowser eller BreeceGo-appen. Der kræves 
således ingen installation af ESL-software i butikker eller nogen ekstra computer, samleboks eller „black-box“.

EN NY MÅDE AT IMPLEMENTERE OG KØRE ESL I BUTIK
Breece Cloud ESL service er en ny måde at tænke ESL på og vores måde at gøre alting meget nemmere. Alt du behøver 
er en internetforbindelse, Breece ESL-antenne og de elektroniske hyldekantlabels.

BREECE CLOUD – SYSTEM OVERVIEW

BUTIK

DYNAMIC COMMUNICATOR – SENDEREN I BUTIKKEN
Senderen kommunikerer via radio på sin egen frekvens og har intet 
med almindelig wifi  at gøre. Senderen kobles på butikkens eksister-
ende netværk og kræver ikke et separat netværk med alt det ekstra 
arbejde det medfører. Delfi  garanterer x - antal sendere til butik i til-
bud. Til ICA butik afhængig af størrelse og design skal der 1-2 stk til 
Near Store og type 5-6 til Maxi butik.

VISION 4K 
Vision 4K medieenheden er forbundet til butikkens almindelige tv-
skærme. Med Vision 4K kan du linke artikler til en TV-skærm, med 
diasshow, streame video osv. TV-skærmene bliver automatisk opdat-
eret med artikeldata fra butikkens StoreOffi  ce / BOB.

DISPLAYS – ELEKTRONISKE HYLDEFORKANTER
Displayene fås i en række forskellige størrelser fra 1,6 “til 12,5”. Dis-
playene kan vise RØD ned til nul grader. Hvor så alle displays ar-
bejder med at blive placeret i køledisken og kan vise rødt som rødt.

BREECEGO – APP TIL ANDROID / IOS
Med BreeceGo, som kan installeres på enhver Android- eller iOS-en-
hed, er løsningen altid let tilgængelig. En PDA eller almindelig mo-
biltelefon forbindes enten til butikkens tilgængelige WiFi eller til en 
standard 4G-forbindelse. Med BreeceGo-appen håndterer du alt lige 
fra at tilknytte eller frigive skilte/skærme, frigørelse af produkter fra 
skilte, ændre layout, etc.

9900TORSKFILÉ

16900GRILLAD LAX

2990RÄKBAKELSER

7900MAKRILL HEL
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Delfi Technologies A/S 
E-mail: info@breecesystem.com 
Web: www.delfi.com

BOOK ET MØDE TIL  
EN PRÆSENTATION AF  
BREECE CLOUD LØSNING
DELFI DEMO BOOKING
Book gerne et møde med Delfi, og du vil få en live demonstration af Breece 
Cloud-løsningen med dens displays. Vi kommer og besøger din butik så du har 
mulighed for at kunne mærke og se løsningen og stille spørgsmål.
Book her:

BENJAMIN BJERREGAARD
Telefon:   +45 28 19 65 56
E-mail:    benjamin.bjerregaard@delfi.com

KIM HOLST HANSEN
Telefon:   +45 28 19 65 63
E-mail:    kim.hansen@delfi.com


