Reynslusaga
Pricer rafrænar verðmerkingar

Garðsapótek nýtir rafrænar verðmerkingar
og Pricer verðmiða frá Edico
„Edico er með framúrskarandi
þjónustu og redda starfsmenn
hlutunum einn, tveir og þrír.
Ótrúlega fljótir að afgreiða hlutina
og koma annað hvort á staðinn
eða beintengjast kerfinu ef
eitthvað er. Ég hef hreinlega aldrei
séð annað eins.“

Frá því vorið 2016 hefur Garðsapótek notast við stafræna hillumiða frá Edico
við góðan orðstír. Garðsapótek er einkarekið apótek og hefur verið
starfrækt síðan 1956 og er staðsett á Sogavegi, það er í eigu Hauks
Ingasonar lyfjafræðings. Haukur hefur verið natinn við að tæknivæða
apótekið hjá sér því hann er einnig með Qmatic númerakerfi frá Edico.

Viðmælandi: Haukur Ingason, lyfsali og
forstjóri Garðsapóteks.

Garðsapóteki vantaði rafrænar
verðmerkingar til þess að unnt væri
að halda úti nýjustu verðum á öllum
vörum í apótekinu.

Pricer rafrænar
verðmerkingar
Alltaf réttar upplýsingar á
verðmiðum. Það sem birtist
á verðmiðunum er það sem
er skráð í bakvinnslukerfi
verslunarinnar.
Einfaldar verðbreytingar og
eykur möguleika á að hafa
verðlagningu skilvirkari.
Vertu viss um að
viðskiptavinurinn fái alltaf
réttar upplýsingar og njóttu
skilvirkninnar í leiðinni.

Rafrænar verðmerkingar skipta
sköpum

Við vorum áður að merkja með
verðmiðum sem við þurftum alltaf að
skipta um ef að verð breyttust
eitthvað. Það flýtir náttúrulega
ótrúlega núna fyrir okkur að vera
með Pricer verðmerkingar þar sem
við breytum bara í tölvunni. Núna
gerist þetta allt saman sjálfkrafa og
felst í þessu verulegur tímasparnaður.

Hvað hefur áorkast?
Þjónusta skiptir höfuðmáli í
apótekum og er hluti af þjónustu að
viðskiptavinur sjái rétt verð og fái
réttar upplýsingar strax varðandi

það. Nú eru verðin alltaf rétt frá degi
til dags og mun fljótlegar að gera
verðbreytingar. Við breytum
verðunum í tölvunni, þá breytist
það jafnóðum á rafrænumiðunum.
Viðskiptavinurinn getur þá strax séð
rétt verð.

Hvers vegna leituðuð þið til
Edico?
Við vorum búin að skoða svolítið
markaðinn og búin að átta okkur á
því að rafrænar verðmerkingar
myndu henta okkur. Við erum
einstaklega ánægð með vöruna og
þjónustuna frá Edico.
Ég mæli svo sannarlega með
Edico sem þjónustu- og söluaðila
fyrir rafrænar verðmerkingar.
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