Klant testimonial

Sunrise ePos live bij de mArkt in het Felix Pakhuis
In april 2014 ging "de mArkt in het Felix Pakhuis", de unieke food concept store in Antwerpen, live met haar nieuwe Sunrise
ePos. De Sunrise ePos oplossing draait in een gewone web browser op tablets, laptops en kassa werkstations en blijft
gewoon doorwerken indien de internetverbinding uit mocht vallen.

Johan Stoffels in zijn unieke food concept store

De mArkt in het Felix Pakhuis
Het Felix Pakhuis ligt middenin het pittoreske havencentrum
van Antwerpen, tegenover het Museum aan de Maas (MAS),
waar sinds jaar en dag voedselproducten vanuit de hele
wereld werden overgeslagen.
Vandaag de dag herbergt het monumentale Pakhuis een
unieke food concept store. Het assortiment van de mArkt
bestaat uit de allerbeste ingrediënten, culinaire
hebbedingetjes en originele kookboeken om uw
keukenavonturen thuis tot een goed einde te brengen.

Johan Stoffels
De medeoprichter van de concept store en de eigenaar van
Quality & Matters, groothandel en importeur van
versproducten, gebruikt het Sunrise platform al meer dan 10
jaar. Met behulp van Sunrise kan hij zijn klanten, producten,
verkopen, voorraden en inkopen beheren in de cloud.
Toen de concept store in 2012 geopend werd, was het
meteen duidelijk dat deze uitgerust zou worden met de
volledig in hun systemen geïntegreerde Sunrise ePos.

Case Study

Sunrise cloud platform
Sunrise is een ERP platform met volledig geïntegreerde
software modules om OmniChannel retail operaties te
kunnen beheren. Sunrise staat voor pure Cloud, Software as
a Service (SaaS).
Alle gegevens en processen zijn veilig en betrouwbaar in de
Sunrise data centers. De bedrijfszekerheid wordt bovendien
gewaarborgd met continue backup en replicatie services.
Sunrise is web-based en draait gewoon in iedere web
browser. De software van Sunrise werkt goed op alle
apparaten zoal: smartphones, smart TVs, tablets, laptop en
desktop computers en op operating systemen zoals
Windows, OSX, Linux, IOS en Android.

Sunrise ePos
De Sunrise ePos is een integraal onderdeel van Retail-In-Sync,
de OmniChannel module van Sunrise. De ePos is gekoppeld
met warehousing en logistiek, waardoor er met de ePos
gekozen kan worden om orders vanuit de winkel of vanuit het
magazijn uit te leveren. De actuele voorraden van alle
magazijnen en winkels zijn voortdurend beschikbaar.
Dankzij “local storage” techniek kan de ePos blijven
doorwerken indien de internet verbinding verbroken wordt.
Belangrijke voordelen van de Sunrise ePos zijn:
 De ePos blijft doorwerken als de internet verbinding
verbroken wordt
 Veilige opslag in de cloud met continue backup and
replicatie
 Web-based, er hoeft geen software geïnstalleerd te
worden
 Hardware onafhankelijk
 Snel in te voeren
 Gemakkelijk uit te breiden
 Synchroon met eShop en eKiosk oplossingen
 Volledig geïntegreerd met content en customer
management, met orderverwerking en logistiek
 Lage gebruikslasten en snelle terugverdientijd

Geselecteerde hardware
Intensief gebruik in de retail vraagt om robuuste, uitgekiende, gebruikersvriendelijke en gecertificeerde hardware. Daarom
werd de Wincor Nixdorf Beetle iPOS+ geselecteerd en geleverd door ScanSource.
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