
BYGGFAG VELGER 
ELEKTRONISKE 
HYLLEFORKANTER FRA 
DELFI TECHNOLOGIES
Med Breece elektroniske hylleforkanter fra 
Delfi Technologies sikrer Byggfag Mehamn all-
tid samme pris og informasjon på hyllen som 
i kassen.

Byggfag er Norges eneste medlems eide byg-
gevarekjede. Et av medlemmene er Byggfag 
Mehamn – en byggevare og jernvareforret-
ning, som lagerfører det meste som trengs av 
byggevarer og verktøy. 

For å eliminere tidsforbruket på å skifte pris 
etiketter og samtidig sikre korrekte priser, har 
Byggfag Mehamn valgt at installere Breece 
elektroniske hylleforkanter fra Delfi Technolo-
gies. En løsning som gir følgende fordeler:

HURTIG I GANG 
MED SKY-BASERT LØSNING

Det er både enkelt og hurtig å komme i gang 
med de elektroniske hylleforkantene. Det kre-
ver bare et gitt antall hylleforkanter i butik-
ken og som regel bare 1 til 2 antenner til den 
trådløse kommunikasjonen. Selve løsningen 
administreres via skyen med Breece Cloud.

Om bakgrunnen for valget av elektroniske hyl-
leforkanter fra Delfi Technologies, forteller Are 
Pettersen hos Byggfag Mehamn:

ALLTID KORREKTE PRISER
Viser alltid samme pris og informasjon på 
hyllen som i kassen.

MER TID TIL SALG
Eliminerer tidsforbruk på å skifte pris etiket-
ter.

SKY-BASERT LØSNING
Administrer løsningen på en enkel og over-
siktlig måte i skyen.

STYR LØSNINGEN FRA MOBILEN
Med Breece Mobile Assist appen styrer man 
løsningen med mobiltelefon eller håndtermi-
nal, ute på butikkgulvet, direkte ved hyllen.

www.delfi.com 
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- Vi valgte Delfi sin Breece løsning på grunn av 
den enkle tekniske løsningen som ligger i sky-
en og vi har bare har satt opp to aksesspunkt 
(antenner) som dekker hele butikken.

Med Breece elektroniske hylleforkanter kan 
Byggfag selv tilpasse designet på hylleforkan-
tene og synliggjøre kampanjer på hyllen.

- Chroma etikettene med tre farger gir et pent 
og lett lest utseende, og de skifter design au-
tomatisk når den får tilsendt en kampanjepris, 
sier Are Pettersen.

LETT HÅNDTERING VIA APP

Den daglige håndtering i butikken med å koble 
varer og etiketter sammen utføres ute i butik-
ken ved hyllen, og foregår via en app, enten 
via håndterminal eller direkte på mobilen. 

- BMA appen gjør det lett å knytte etiketter og 
varer sammen. En har full oversikt over løs-
ningen når en logger på Breece Cloud via en 
nettleser, forklarer Are Pettersen.

Breece-løsningen med elektroniske hyllefor-
kanter er utviklet af Delfi Technologies og be-
nyttes i dag i mere end 2.100 butikker i Eu-

ropa, hvor der er installeret over 11 millioner 
hylleforkanter.

OM BYGGFAG

Byggfag er en norsk byggevarekjede med for-
handlere av bygg og byggevarer. Kjeden ble 
stiftet i 1990 og eies av medlemmene. I dag 
består kjeden av 36 medlemmer. I tillegg til 
byggevareforretning, har mange av medlem-
mene også entreprenør- eller byggmesterfor-
retning, og innehar høy faglig kompetanse. 

www.delfi.com 


