
ELEKTRONISKA
HYLLKANTSETIKETTER
Breece System hos ICA – ett nytt sätt att 
kommunicera effektivt med ESL lösning.



LÖSNINGEN  Breece Cloud lösningen med 
elektroniska hyllkantsetiketter (ESL) är molnba-
serad, och allt som krävs är en trådlös antenn 
som ansluts direkt till butikens befintliga ICA-nät-

verk. Systemet hämtar automatiskt uppdateringar och skickar 
dem till displayerna på hyllorna.

ÅSIKT  Vi är nöjda med vår nya lösning och 
samarbetet med Delfi Technologies. Det ger en 
fördel i vardagen där prisändringarna slår igenom 
blixtsnabbt både i kassan och på hyllan, där vi fått 

bättre tid att hjälpa kunderna och fokusera på placeringar, på-
fyllning och beställningar, säger Owe Krook.

/ ICA KVANTUM LERUM

BEHOV  ICA Kvantum i Lerum har länge letat 
efter en leverantör av elektroniska hyllkantsetiket-
ter (ESL) så att personalen inte längre behövde 
lägga tid och resurser på att byta pappersetiketter 

på hyllan. Det var viktigt att det skulle vara en leverantör som 
kunde uppfylla butikens alla behov/krav och vara en flexibel 
och framtidssäkrad lösning.

TILLVÄXT  Vi har implementerat elektroniska 
hyllkantsetiketter från Delfi Technologies, som är 
en stor hjälp för oss varje dag. Från att tidigare 
använt ett par dagar i veckan för att förbereda 

kampanjer, flerstyckspriser, produkt och prisändringar – så 
lägger vi nu endast några minuter i veckan.

”Breece-lösningen från Delfi Technologies matchar våra 
behov. För oss som butik skapar Breece Cloud lösningen ett 
värde i vardagen när det gäller att driva butik och skapa nya 
möjligheter. Vi kan aktivt använda Breece displayerna för 
att sälja våra produkter, och detta är något vi kontinuerligt 
arbetar med och uppskattar mycket.”

– Owe Krook, handlar hos ICA Kvantum Lerum

/ ICA KVANTUM LERUM

”Det är ett flexibelt system som ger många nya möj-
ligheter när det gäller vad vi vill berätta för kunderna. 
Vi kan till exempel lägga till logotyper på skyltarna – 
både vår egen Kvantum prislogotyp, produktinforma-
tion som att det är ”Slut hos leverantör”, information 
med logo om det ex. är ”Lokal Producerat” direkt på 
displayen, utan att behöva skriva ut extra pappers-
skyltar. Om vi får en ny idé är det bara att uppdatera 
systemet, då kommer det automatiskt ut på hyllorna.”

OWE KROOK, ICA HANDLARE LOTTA GOODWIN, CONTROLLER

”Med handdatorn eller telefonen så kan vi on-line vid 
hyllan länka exempelvis flera produkter på samma 
display eller lägga till extra produktmeddelanden 
utan att behöva gå till kontorsdatorn. Det är be-
tydelsefullt att pris informationen tydligt visas på 
displayen och att vi enkelt också kan kommunicera 
multipriser.”
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/ DELFI BREECE CLOUD / DELFI BREECE CLOUD

CERTIFIERAD LEVERANTÖR TILL ICA
Breece ÄKTA Cloud lösning med elektroniska hyllakantsetiketter är 
integrerade med ICA Store Office / BOB, där ICA-butik själv enkelt 
ändrar priser, produktinformation och aktivera kampanjer i hela bu-
tiken inom några få sekunder. Alla prisändringar och artikeländringar 
görs i Store Office / BOB och ändras automatiskt i samband med att 
det skickas till kassan/vågen.

För länkning av displayer till produkt, av-länka display, lägga till nya 
displayer, aktivera extra värden eller egna logos. Koppla ytterligare 
produkt information till artikel så som SLUT HOS LEVERANTÖR, 
LOKAL PRODUCERAT, KVANTUM PRIS etc. Allt detta hanteras 
online med butiken handdator eller mobiltelefon med appen Breece 
Mobile Assist.

Breece Mobile Assist som kan installeras på valfri Android eller iOS 
tar lösningen från kontoret ut till hyllan. Medför att handlaren och 
dess personal alltid är online med lösningen oavsett var man befin-
ner sig i butiken.
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ICA BUTIK

/ PLUG & PLAY LÖSNING / PLUG & PLAY LÖSNING

DÄR HELA ESL LÖSNINGEN LIGGER I MOLNET 
Breece ESL -lösningen ligger säker i molnet med enkel åtkomst från valfri webb läsare eller appen Breece Mobile 
Assist. Krävs alltså ingen installation av ESL programvara i butiker eller någon extra dator, kopplingsbox eller 
“black-box”. 

ETT NYTT SÄTT ATT IMPLIMENTERA OCH KÖRA ESL I BUTIK
Breece Cloud ESL-tjänst är ett nytt sätt att tänka ESL på och vårt sätt att göra allt mycket enklare. Allt man behöver 
är en Internetanslutning, Breece ESL-antenn och de elektroniska hyllkantsetiketterna.

BREECE CLOUD – SYSTEM OVERVIEW

DYNAMIC COMMUNICATOR – SÄNDAREN I BUTIK
Sändaren kommunicerar via radio på egen frekvens och har ingent-
ing med vanlig wifi att göra. Sändaren ansluts till butikens befintliga 
nätverk och kräver inget separata nätverk med allt extra jobb det in-
nebär. Delfi garanterar x – antal sändare för butik i offert. För ICA 
butik beroende på storlek och utformning så behövs det 1-2st för 
Nära butik och typ 5-6st för Maxi butik.

VISION 4K – STORSKÄRMSLÖSNING 
Till butikens ordinarie TV-skärmar ansluts media enhet Vision 4K. 
Med Vision 4K kan ni länka artiklar till TV-skärm, med bildspel, strea-
ma video etc. TV-skärmarna uppdateras automatiskt med artikeldata 
från butikens StoreOffice / BOB.

DISPLAYER – ELEKTRONISKA HYLLKANSETIKETTER
Displayerna finns i ett antal olika storlekar från 1,6” till 12,5”. Display-
erna kan visa RÖTT ner till noll-grader. Där då alla displayer funkar 
att placeras i kyl-disk och kan visa rött som rött.

BREECE MOBILE ASSIST – APP TILL ANDROID / IOS
Tar lösningen från kontoret ut till hyllan. Med appen Breece Mobile 
Assist som kan installeras på valfri Android eller iOS enhet gör att ni 
alltid har lösningen lätt tillgänglig. Handdator eller vanlig mobiltelefon 
ansluts antingen till ICA butikens tillgängliga wifi eller med vanlig 4G 
anslutning, enkelt och smidigt.Med BreeceMobileAssist appen han-
terar ni allt från att länka, av-länka displayer. Frigöra produkt från 
display. Lägga till extar logoeller meddelnade på display/produkt, etc.

9900TORSKFILÉ

16900GRILLAD LAX

2990RÄKBAKELSER

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

BOKA MÖTE FÖR 
PRESENTATION AV BREECE 
CLOUD LÖSNING 
DELFI DEMO BOOKING
Boka gärna ett möte med Delfi så får ni en live demonstration av Breece 
Cloud lösningen med dess displayer. Vi kommer och besöker din butik och 
möjlighet för er att känna och klämma på lösningen och ställa frågor. 
Boka här: 

MATS FRÖBERG OLSSON
Telefon    +46 708-28 85 86
E-mail:    mats.olsson@delfi.com

STEFAN BORGRYD
Telefon    +46 734 43 00 10
E-mail:    stefan.borgryd@delfi.com
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