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Sunrise is een OmniChannel-ERP platform met geïntegreerde oplossingen voor het beheer van de dagelijkse operaties bij 

retailers en groothandelaren. De release van Sunrise V9 zorgt voor een doorbraak met een totaal vernieuwde web-based 

ePos en betaalsystemen met snelle en efficiënte IP-verbindingen. 

 

 
 

Sunrise 

In 1997 begon Sunrise met het bieden van oplossingen voor 

e-commerce en Content Management Systemen. Toen al was 

het mogelijk om een webwinkel in te richten en te beheren 

met behulp van software die in een browser draait.  

 

Al snel werd Sunrise uitgebreid met oplossingen voor 

Logistiek en orderverwerking. Vervolgens werden Point-of 

Sale oplossingen gebouwd om B2B en B2C verkopen te 

automatiseren. 

 

Sunrise staat voor Cloud, Software as a Service (SaaS). Alle 

data en toepassingen draaien centraal en veilig op Sunrise 

datacenters. De bedrijfszekerheid wordt gegarandeerd door 

continue back-up en replicatie services. Alle Sunrise software 

is web-based, hoeft nooit geïnstalleerd te worden en draait 

altijd en overal op elk apparaat met een online web browser. 

 

Sunrise platform 
Het Sunrise platform bestaat uit drie modules: 

 Supply-in-sync 

 Enterprise Resource Planning (ERP) 

 Retail-in-sync 
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De OmniChannel ERP-module bevat essentiële basisoplossingen zoals: Inkoop, Voorraadbeheer, Klantbeheer (CRM), Product 

Informatie Management (PIM), Orderverwerking en Logistiek.  

 

 
 

Naar klantbehoefte wordt de ERP-kern uitgebreid met modules aan de “Inbound” kant, voor het beheer van leveranciers, 

contracten en kortingsregelingen en aan de “Outbound” kant voor het inrichten en exploiteren van OmniChannel 

verkoopsystemen zoals Cloud-based Point-of Sale systemen (ePos), online kiosken en webwinkels. Voor communicatie, 

samenwerking en afstemming met leveranciers, zakelijke en particuliere klanten, biedt Sunrise specifieke portalen. 

 

 

 

 
 

 

 

 

Sunrise ePos 

De Sunrise ePos is een vast onderdeel van “Retail-in-sync”, de 

OmniChannel oplossing van Sunrise. De ePos is totaal 

geïntegreerd met product- en klantbeheer en met de 

centrale orderverwerking en logistiek. Voorraadniveaus van 

alle winkels en magazijnen zijn “real-time” beschikbaar. 

 

Dankzij “local storage” geheugentechnieken kan de ePos 

blijven doorwerken indien de internetverbinding wegvalt.  

 

Belangrijke voordelen van de Sunrise ePos zijn: 

 De kassa blijft offline doorwerken 

 Beveiligde Cloud-opslag, met replicatie en back-up 

 Web-based, software installatie is overbodig 

 Hardware onafhankelijk 

 Korte implementatietijd 

 Schaalbaar, eenvoudig uit te breiden 

 Gesynchroniseerd met webwinkel (Shop) en online 

Kiosk (eKiosk) oplossingen 

 Geïntegreerd met PIM, CRM, logistiek, centrale 

orderverwerking en voorraadbeheer 

 Lage kosten (TCO) en hoog rendement (ROI) 
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Sunrise eShop 
Binnen de Retail-in-sync module kan een cliënt verschillende 

verkoopkanalen definiëren. Dat kunnen traditionele winkels 

zijn met een ePos of eKiosk, of webwinkels met een eShop.  

 

Producten, met al hun technische en commerciële 

informatie, denk aan verschillende prijstypes, worden 

centraal in het CMS beheerd. De producten en de hanteren 

prijzen kunnen per kanaal worden ingedeeld. 

 

Sunrise heeft een interactieve omgeving waarmee gebruikers 

webwinkels kunnen bouwen en beheren. Deze eShops zijn 

net als de ePos en eKiosk, volledig geïntegreerd met product- 

en klantbeheer en met de centrale orderverwerking en 

logistiek. 

 

Voordelen van de eShop zijn: 

 Responsief, werkt goed op alle mobiele, laptop en 

desktop apparaten 

 De hele productcatalogus in de cloud 

 Geoptimaliseerd voor zoekmachines 

 Producten, orders en klanten altijd “in sync” 

 Geïntegreerd met Fulfilment en Logistiek 

 Aangesloten op email campagnes 

 CRM, met multi-channel klantenservice 

 Ondersteunt klantkaarten en loyaliteitsprogramma’s 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Sunrise eKiosk 
Met behulp van de Sunrise eKiosk kunnen bezoekers op een 

interactieve manier een reis beleven over de producten en 

diensten waarin zij geïnteresseerd zijn. De eKiosk kan de 

bezoeker met beeld en geluid helpen om geheel zelfstandig 

de juiste productkeuze te maken. 

 

De eKiosk is natuurlijk volledig geïntegreerd in de Sunrise 

OmniChannel omgeving. Het kan een op zichzelf staand 

verkoopkanaal zijn, maar kan ook onderdeel uit maken van 

het webshop of het winkel kanaal. 

 

Sterke punten van de eKiosk zijn: 

 Audiovisuele ervaring 

 Interactief, bezoekers kunnen ongestoord hun oplossing 

zoeken 

 Meertalig 

 Spaart het winkelpersoneel 

 Geïntegreerd met webwinkel (eShop) en winkel (ePos) 

systemen 

 Geschikt voor cashless self-checkout 
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Sunrise Product Information Management (PIM) 
Bij Retailers draait alles om de producten en bij Sunrise dus ook. Sunrise Product Information Management (PIM) is het hart 

van de verschillende OmniChannel oplossingen. De Sunrise PIM biedt een centrale database in de cloud, met alle 

commerciële, technische en financiële productgegevens voor OmniChannel Retailers. Producten en de te hanteren prijzen 

kunnen per kanaal worden ingedeeld. 

 

De database van de Sunrise PIM bevat de volgende 

belangrijke productonderwerpen: 

 

 Productbeschrijvingen (code, lang, kort, documentatie) 

 Productidentificatie (bar code) 

 Extra documentatie 

 Productattributen (merk, model, maat, kleur) 

 Product status en toekenning aan kanalen 

 Leveranciers- en bestelgegevens 

 Voorraadparameters 

 Plaatjes en video’s 

 Prijzen en kortingsregelingen 

 Kosten (aankoop, opslag en transport, winkel) 

 Afmetingen en gewichten (logistiek) 

 Relaties met andere producten 

 

 

De Sunrise PIM heeft een “Formula Builder” voor het berekenen van kostprijzen, verkoopprijzen, kortingen, belastingen en 

accijnzen. Hiermee kunnen gebruikers eenvoudig uniforme en overzichtelijke rekenregels instellen en behoren de 

arbeidsintensieve en complexe berekeningen tot het verleden. 

 

 

Sunrise Partners 
Sunrise heeft connectoren met andere ERP- en boekhoudsystemen zoals SAP en Exact/ProAcc. Sunrise is “software only” 

maar om robuuste en productieve totaaloplossingen te kunnen leveren heeft Sunrise goede banden met hardware partners 

zoals: Wincor Nixdorf, ScanSource, Motorola en Eutronix. 
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Daarnaast werkt Sunrise samen met CCV (betaalautomaten), Creo voor betalingen met klantkaarten (loyalty). Op verzoek 

kunnen natuurlijk ook betaaloplossingen van andere acquirers worden geïntegreerd. 

 

In de Benelux wordt Sunrise vertegenwoordigd door CLEAR Solutions, een Retail-ICT expert en leverancier van een breed 

scala aan gerenommeerd ICT-oplossingen, waaronder Exact/ProAcc. 

Sunrise Referenties 
Sunrise oplossingen draaien bij (middel)grote retailers en groothandelaren in verschillende sectoren. Bijvoorbeeld: Doe-het-

zelf artikelen (Maxeda), Wijn (Het Wijnhuis en BestPriceWines), voeding (Quality & Matters), opticiëns (OBOS), online winkels 

(Home-Shopper) en tracking en tracing (European Datacomm). 

 
 

 

Meer informatie over Sunrise kunt u vinden op onze web site: www.mysunrise.eu en mocht u vragen hebben, aarzel dan niet 

om ons een bericht te sturen op info@mysunrise.eu. 

 

http://www.mysunrise.eu/
mailto:info@mysunrise.eu
http://www.mysunrise.eu/
mailto:info@mysunrise.eu

