
I NORMALs mere end 300 butikker, fordelt på 6 lan-
de, betjenes der dagligt tusindvis af kunder - og det 
stiller store krav til et driftssikkert setup. Derfor har 
NORMAL allieret sig med Delfi Technologies, der 
hjælper med effektive løsninger til butik og lager.

Den danskejede detailkæde NORMAL åbnede sin før-
ste butik i Silkeborg i 2013. Siden da har kæden haft 
vokseværk med en voldsom ekspansion, også uden 
for landets grænser. I dag har NORMAL vokset sig til 
en kæde med mere end 300 butikker i Danmark, Nor-
ge, Sverige, Holland, Frankrig og Finland. 

- For at sikre den bedste kundeoplevelse er det afgø-
rende, at vi altid har driftssikre it-løsninger. Selv min-
dre fejl kan have store konsekvenser for den enkelte 
butik. Og er det mere omfattende, kan det have stor 
betydning for en kæde som vores, siger Søren Sive-
bæk, IT Director hos Normal.

SOLID DRIFT KRÆVER SMIDIGE  
LØSNINGER
I samarbejde med Delfi Technologies har NORMAL 
fundet frem til et driftsikkeret setup med smidige løs-
ninger til butik og lager, som sikrer en solid drift.

Butiksløsningen består af mobile håndterminaler og 
komplette POS-enheder. På lageret har NORMAL en 
robust løsning der består af håndterminaler, labelprin-
tere og andre enheder til, at sikre korrekt registrering, 
varemodtagelse, pluk og afsendelse til butikkerne.

- Delfi Technologies er med til at sikre solid drift i butik-
kerne, og på vores centrallager, med smidige løsninger 
til optælling, kundebetjening, vareopfyldning og andre 
driftsmæssige opgaver, fortæller Søren Sivebæk.

KAN STYRE ALT IT CENTRALT FRA
Ifølge Søren Sivebæk er det altafgørende at kunne 
sætte nye butikker i gang på tværs af landegrænser, 
hvor man hurtigt og enkelt kommer i gang med imple-
mentering af it og systemer til, at sikre driften:

DELFI HJÆLPER NORMAL  
MED LØSNINGER TIL BUTIK OG LAGER

Delfi Technologies er ikke bare 
en leverandør. De er også en 
rådgivende sparringspartner, hvor 
vi i fællesskab finder frem til de helt 
rigtige løsninger, der dækker vores 
behov og som støtter vores store 
vækstambitioner

– Søren Sivebæk 
IT Director hos NORMAL

www.delfi.com

NORMAL



- Vi udvider hele tiden med nye butikker i de forskellige 
lande. Og med Delfi løsninger er det gnidningsfrit at 
implementere dem på tværs af landene, siger han og 
fortsætter:

- Og dét at tilkoble en ny enhed i den enkelte butik er 
så enkelt, at selv en person uden større IT- forståelse, 
også kan gøre det.

LØSNINGER TIL  
STORE VÆKSTAMBITIONER
Delfi Technologies har mere end 30 års erfaring, og 
har i dag et tæt samarbejde med markedets førende 
producenter af butiks- og lagerløsninger. Herigennem 
har det været muligt at finde frem til den helt rigtige 
løsning for NORMAL.

- Delfi Technologies er ikke bare en leverandør. De 
er også en rådgivende sparringspartner, hvor vi i 
fællesskab finder frem til de helt rigtige løsninger, 
der dækker vores behov og som støtter vores sto-
re vækstambitioner, fortæller Søren Sivebæk afslut-
ningsvis.

Se videoen og hør Søren Sivebæk fortælle mere om 
samarbejdet her.

OM NORMAL

NORMAL markedsfører sig som en butik, der sælger helt 
normale varer til faste lave priser. Kæden åbnede den 
første butik i 2013 og har i dag rundet 270 butikker i 6 
lande. Sortimentet indkøbes dér hvor varerne er billigst, og 
dermed undgår man fordyrende mellemled hvilket betyder, 
at man ofte kan spare 30-60% sammenlignet med mar-
kedsprisen. 

www.delfi.com

https://youtu.be/NVNF1wZGXoU

