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Configureren 
op het POS

Centrale voordelen voor iedereen

•  Optimale procesafwikkeling, want geen 
systeem- en mediabreuken 

•  Dankzij 1:1-communicatie handelaar-spe-
cifieke beschikbaarstelling van gegevens, 
waaronder voorwaarden, regelgeving etc. 

•  Dankzij 1:1-communicatie snelle, veilige en 
geautomatiseerde beschikbaarstelling en 
actualisering van gegevens, bijv. ten behoe-
ve van tijdelijke acties

•  Vermindering van het aantal foutbestellin-
gen en reclamaties oplopend tot 70 procent

•  Betrouwbare presentatie en configuratie op 
het POS dankzij regelconforme gegevens

•  Geen tijdrovende controle van bestellingen 
en opdrachtbevestigingen

•  Verkorting van de doorlooptijden 
•  Vermindering van telefonische navraag

Voordelen voor de meubelindustrie

•  Verhoging van de automatiseringsgraad van 
gegevensgeneratie en orderafwikkeling

•  Alle branchestandaarden worden actief door 
SHD ondersteund

•  Geen dubbele data-aanmaak
•  Betere positionering, omdat het assortiment 

optimaal op het POS en bij de verkoper 
wordt gepresenteerd

 

•  Kwaliteitsverbetering van de eigen stamge-
gevens met minimale werkinspanning

•  Regelconforme configuratie incl. alternatie-
ven (zoals bijv. bij auto-configuratoren) 

•  Doeltreffend en competent verkopen van 
eenvoudige en complexere artikelen op  
het POS inclusief directe berekening van  
de verkoopprijzen

•  Mobiel inzetbaar ter plekke van het advies-
object

•  Snelle aanpassing van de gegevens per filiaal 
(calculatie, verkoopprijzen, beschrijving enz.)

•  Activering van alle procedures voor vari-
antartikelen (bijv. omwisselen van orders, 
artikelbestandbeheer)

CONNECTOR
MEUBELINDUSTRIE

INTEGRATOR
MEUBELBEDRIJF

Betrouwbare en veilige businessprocessen met SHD en XcalibuR 
SHD biedt als enige aanbieder op de markt een veilig, consequent, toekomstgericht proces 

tussen industrie, handel, brancheorganisatie en eindafnemers.
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= veilig, eenvoudig, geautomatiseerd
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