
CENTRAL APOTHEKE – 
INNOVATIVT APOTEK I 
KIEL
Et af Tysklands innovative apoteker ligger 
i Kiel. For at styrke sit fokus på sundhed og 
give en endnu bedre kundeservice, har Cen-
tral Apotheke installeret den cloudbaserede 
Breece-løsning med elektroniske hyldeforkan-
ter fra Delfi Technologies.

Hos Central Apotheke prioriteres enhver ind-
sats efter at skabe et bedre helbred. Det er 
også grunden til, at apoteket har erstattet 
det manuelle arbejde, der er forbundet med 
at opdatere produkter og priser, med noget, 
der er en forbedring for både medarbejde-
re og kunder. Samtidig er det en løsning, 
der garanterer produkt- og prisintegritet samt 
muliggør mere målrettede markedsføringsak-
tiviteter, der kan implementeres langt hurti-
gere.

Dr. Martin Rostami overtog apotektet som den 
nye ejer i 2019 og var på udkig efter en løs-
ning med elektroniske hyldeforkanter (ESL). 
Efter at have undersøgt markedet for forskel-
lige leverandører, faldt valget på Delfi Techno-
logies’ Breece System med en cloud-baseret 
ESL-løsning.

LET AT ANVENDE  
OG BRUGERORIENTERET

Dr. Rostami forklarer, at han hurtigt blev over-
bevist om Breece-løsningen på grund af den 
enkle håndtering og funktionalitet sammen med 
den eksisterende grænseflade med ERP-sy-
stemet fra CGM-Lauer, der garanterer en sik-
ker og automatiseret datakommunikation.

- Det var en enkel og uproblematisk installati-
on, der var mulig at udføre under løbende drift 
af apotektet, forklarer han.

LEJE MODEL - ALT ER INKLUSIVT 

Delfi Technologies tilbyder sin ESL-løsning 
som en lejemodel, der tilbyder apotektet en sik-
ker beregningsmodel som standard med en all-
round service inklusiv fixings (holdere), syste-
mopsætning, konfiguration, support og service.

Samtidig er Breece-løsningen hurtig at installe-
re og tilbyder brugeren et højt sikkerhedsniveau 
på grund af den intuitive håndtering og enkle 
styring. Samtidig sikrer løsningen, at forbruge-
ren altid oplever korrekt mærkning på apotektet. 

MERE TID TIL KUNDERÅDGIVNING

- Med Breece Cloud og den effektive ESL-løs-
ning, har Central Apotheke implementeret et 
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innovativt system, der gør det muligt for apo-
tektet at frigøre personalet til at fokusere på 
kundeservice. Nu kører alt automatisk – vi be-
høver ikke længere bekymre os om produkt-
opdateringer og udskiftning af prisskilte, siger 
Dr. Martin Rostami.

De elektroniske hyldeforkanter fås i forskelli-
ge størrelser med en høj grad af funktionalitet. 
Farve kan bruges til at fremhæve kampagner 
og ESL-skærmen kann opdeles for at vise 
mere end ét produkt på samme skærm. Der-
udover er skiltene udstyret med lang levetid og 
udskiftelige batterier for at forlænge levetiden 
(batterierne holder typisk 5 år, baseret på 3 op-
dateringer om dagen).

Central Apotheke bruger en kombination af 
tre forskellige skiltestørrelser. Det lille stan-
dard skilt til det generelle produktsortiment og 
større skilte på områder, der kræver mere op-
mærksomhed.

OM CENTRAL APOTHEKE

Central Apotheke har et stærkt fokus på sund-
hed. Faktisk er mottoet ‘sundhed i fokus’ hvert 
minut, hver time, hver dag på apoteket. Cen-
tral Apotheke ligger I Kiel i den nordlige del af 
Tyskland.

OM DELFI TECHNOLOGIES

Delfi Technologies er en europæisk it-virk-
somhed, der udvikler og sælger stregkodeløs-
ninger i forbindelse med vareregistrering og 
elektroniske hyldeforkanter - primært til detail-, 
lager og logistikbranchen samt sundhedsvæs-
net. Delfi Technologies er vokset markant de 
senere år og råder i dag over 110 medarbej-
dere med kontorer i Danmark, Sverige, Norge, 
Tyskland, Italien og Vietnam.
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