Sådan sikrer du effektiv drift og gode købsoplevelser
på tværs af salgskanaler
Tjekliste: De 5 områder, hvor du bare IKKE må gå på kompromis.

Få et hurtigt overblik over, hvad du især skal være opmærksom på, når du
etablerer det teknologiske fundament under din detailkæde. Tager du højde
for disse fem parametre, står du stærkere, skaber sammenhængskraft og
kan imødekomme udviklingen i et omskifteligt marked.
Forbrugerne forventer at kunne handle når som helst og hvor som helst. Sammensmeltningen af detailhandelens online universer og de fysiske butikker er en realitet. Det er svært at spå om fremtiden, og taler vi
omnichannel og udviklingen inden for detailhandelen, er der ingen rigtige svar.
I stedet for at lede efter svarene giver det derfor langt bedre mening at stille de gode spørgsmål. Spørgsmål,
der afdækker begrænsninger og muligheder. Spørgsmål, der hjælper dig tættere på en afklaring af, hvad
der giver mening i netop din kæde og for dine kunder. Spørgsmål du kan bruge internt i en dialog, hvor du
sammen med kollegaer skaber større forståelse imellem roller og afdelinger. Eller spørgsmål, du kan bruge i
dialogen med en kommende samarbejdspartner.

De 3 parametre
til en fremtidssikret løsning
Den løsning, der skaber det bedste teknologiske fundament under en fremsynet detailkæde understøtter
enkelhed, tilgængelighed og fleksibilitet:
•

ENKELHED fordi omnichannel er komplekst. Prisreguleringer, kampagnestyring og distribution er komplekst. Det skal jeres systemer selvfølgelig kunne håndtere i backenden. For helt ude i fronten, der hvor
jeres medarbejdere bruger systemerne, eller der hvor kunderne interagerer direkte med jer via apps og
andre online-tjenester, der skal det være enkelt.

•

TILGÆNGELIGHED fordi vi færdes i en verden, hvor vi er så meget online og alt kan transporteres hurtigt,
så der er ingen grund til at lade sig begrænse af, hvad der eksempelvis er på hylderne i butikken – butikken er bare én blandt flere kontaktflader. Skab fuld gennemsigtighed på tværs af salgskanaler og giv
kunder og medarbejdere adgang til hele jeres univers af varer og serviceydelser.

•

FLEKSIBILITET fordi teknologi ikke må være en begrænsende faktor. Udnyttet optimalt er teknologi en
aktiv medspiller, der gør jer omstillingsparate og skaber rum for fleksibilitet og handlekraft. Jeres
teknologiske platform skal både være gearet til vækst og give jer mulighed for at teste og tilføje ny
funktionalitet.

Det er alt sammen meget godt, tænker du måske, men hvordan sikrer jeg mig det i praksis? Det er nok de færreste, der ryster på hovedet og siger: ”Nej, desværre, vi hælder nok mere til det komplicerede, utilgængelige,
fastlåste og ufleksible!” Nej vel? Så hvordan kommer du nuanceret rundt om emnet og får afdækket, om du er
på rette vej?

Tjekliste

5 kritiske succesfaktorer
Vi har opsummeret fem områder, du skal være særligt opmærksom på – inklusiv nogle spørgsmål, der hjælper
dig i processen. Arbejdet med at besvare spørgsmålene vil, uanset om du bruger dem i en dialog med en mulig
ny samarbejdspartner eller i en snak med dine kollegaer internt i huset, give dig en pejling på jeres forudsætninger for succes med salg og service online og i butikken.

Succesfaktor #1:
Dine priser, kampagner og rabatter er ens alle steder
Der skal være fuldstændig integration mellem alle de systemer du bruger, så de priser, du har i dit ERP-system,
er identiske med dem, du har på webshoppen og ude i butikkerne. Er du nødt til at opdatere priser, kampagner
og rabatter flere steder er det bare et spørgsmål om tid, før du oplever fejl, der påvirker kundeloyaliteten,
medarbejdertilfredsheden og bundlinjen.
Hvordan sikrer du dig, at du kun skal vedligeholde data ét sted – er der en pålidelig procedure, der sikrer, at når
data er indtastet og afsendt centralt, replikeres de ud i alle butikker og tilkoblede enheder?
•

Hvor stor er tilliden til data hele vejen igennem systemet - er der steder i processen (eksempelvis ude i de
enkelte butikker), hvor manuelle opdateringer er nødvendige?

•

Hvor valide er data, når der ude i butikkerne eller på webshoppen ”spørges” på priser, rabatter, vouchers
etc. - er data tilgængelig i realtid, eller kører opdateringer i tidsbestemte intervaller?

Succesfaktor #2:
Du kan altid sælge – også når alle forbindelser ryger
De teknologiske muligheder og kundernes forventninger til sammenhæng på tværs af salgskanaler betyder, at
du er sårbar, når forbindelsen ryger. Der er måder, du kan gardere dig mod nedbrud og sikre salget, selv når
du er offline. Vær også sikker på, at data relateret til transaktioner foretaget under særlige forhold opdateres,
når systemet kører på fuld kapacitet igen.
•

Ved du, hvilke nedbruds-scenarier I er særligt sårbare over for – mange funktioner er ikke tilgængelige
offline, men ved du hvilke, der er særligt kritiske, og hvordan du tager forbehold for dem?

•

Hvordan håndterer virksomhedens medarbejdere nedbrud, når de står med en kunde – hvad er jeres
offline procedurer, og er de kommunikeret tydeligt ud til kassemedarbejderne, så nedbruddet går mindst
muligt ud over salget og kundeoplevelsen?

•

Hvordan sikrer du maksimal oppetid – hvor stærk er din infrastruktur, har du stærke netværksforbindelser, og i hvilket omfang benytter I jer af redundante linjer?

•

Hvad er proceduren for hurtigst muligt at komme tilbage på fuld kapacitet – har I serviceaftaler, der giver
jer den hjælp, I har brug for, og har I klare beskrivelser af, hvor I skal henvende jer, og hvad I har krav
på?

Succesfaktor #3:
Din kasseterminal giver adgang til relevante informationer
Teknologien er et vigtigt redskab for dialog, når medarbejderen hurtigt og enkelt kan bruge kasseterminalen til
at finde de relevante oplysninger, som kunden efterspørger. Det giver større kvalitet og effektivitet i ekspeditionen, og kunden føler sig mødt med relevante oplysninger om rabatter, oplysninger om særlige tilkøb eller
vejledning omkring vask, allergier eller andet.
•

Lige præcis hvilke oplysninger I har brug for at give medarbejderne adgang til på kassen er individuelt –
har du sikret dig, at din kasseterminal kan integrere med de platforme, der kan levere oplysningerne?

•

Information er kun en hjælp i de rigtige doser, så du skal kunne prædefinere visning – hvordan begrænser
du tilgang af information på kassen, så det giver mening og er enkelt og relevant for brugeren?

•

Adgang til informationer er én ting, men præsentationen er lige så vigtig – hvor intuitiv en brugerflade
kan du opbygge, og kan du etablere flows, der hjælper medarbejderen til bedre og mere effektive ekspeditioner?

Succesfaktor #4:
Dine kunder kan frit handle når som helst og hvor som helst
Sammensmeltningen af online- og offline butikker er en realitet, og tilføjer du en ny salgskanal, skal den uden
besvær spille sammen med dine øvrige kanaler. Kunderne forventer en samlet oplevelse på tværs af kanaler.
Samtidig skal dit system være gearet til at tale med enheder uden for dit eget øko-system, hvis eksempelvis
persongenkendelse eller situationsbestemte tilbud skal i spil.
•

Hvor effektivt opsamler og anvender du data på tværs af enheder – hvor stærke er dine integrationer, og
er det lige godt til at modtage data som til at levere data til andre systemer?

•

Det kan hurtigt blive en bekostelig affære at lave integrationer – har du sikret dig et samarbejde med en
erfaren leverandør, der arbejder med standardværktøjer, så det du betaler for svarer til dine behov?

•

Hvad fremtiden bringer, ved ingen, men bevægelsesfrihed og handlekraft er en væsentlig parameter for
succes – hvilket niveau af åbenhed og mulighed for integration med andre systemer er det rette for dig?

•

Netop fordi fremtiden er uvis, skal du sikre dig løsninger, der er teknologisk velfunderede – i hvor høj
grad følger dine samarbejdspartnere med udviklingen og har de en kundebase, der giver dem tilpas med
udfordringer og inspiration til nytænkning?

Succesfaktor #5:
Du kan fleksibelt skalere uden, at det påvirker performance
Sandsynligvis er vækst og udvikling en del af din plan for fremtiden. Du skal nemt kunne få nye butikker om
bord eller udvide kapaciteten i de eksisterende butikker. Hvis en udvidelse eller opgradering ét sted påvirker
performance negativt et andet sted, står du med en ny udfordring. Derfor er driftsstabilitet, datamæssige
sammenhæng og effektiv udrulning vigtige parametre for succes.
•

Nogle løsninger er tungere end andre, og du vil ikke købe dig fattig i hardware – hvor opmærksom er du
på, hvilke krav din POS-teknologi stiller til kasserne, serverne og dine kommunikationslinjer?

•

Hvor godt imødekommer du ændret købsadfærd – har du et set-up, hvor du nemt kan indrette betjeningsog betalingsmulighederne i butikken til kundernes behov ved at tilkoble mobile enheder og selvbetjeningsløsninger?

•

Løbende softwareopdateringer må ikke blive en stor byrde, der påvirker dagligdagen – i hvilket omfang
kan dele, i stedet for hele kassen, opdateres løbende, så I kan udrulle efter behov uden at gå på kompromis med kvalitet og stabilitet.

Overvej grundigt:

Skal du vælge én samlet løsning eller selv være
arkitekten?
Omnichannel, unified commerce, connected retail, kært barn har mange navne. Gode integrationer mellem
kasseløsning, ERP-systemer, web-løsninger og andre enheder er et must, når du vil tilbyde kunderne sammenhængende købsoplevelser. Tendensen går mere og mere i retning af, at de enkelte detailkæder selv sætter sig i
førersædet og sammensætter lige præcis den løsning, der passer til dem.
Der er fordele ved at købe én samlet løsning, der giver dig alt det, du har brug for. Især er det for mange en
stor lettelse, kun at have én leverandør. Ofte kender din leverandør dig og din forretning godt, og du er aldrig
i tvivl om, hvor du skal henvende dig, når du har brug for hjælp. Bagsiden af medaljen er selvfølgelig, at du
kan få en følelse af at være ”i lommen” på din leverandør, og prisen for at leverandøren tager størstedelen af
ansvaret er samtidig, at du giver afkald på en god portion kontrol og indflydelse.
Vil du gerne have friheden til selv at udvælge specialiserede og måske mere avancerede ydelser, skal du lægge
opgaven med at sammensætte jeres løsning internt. Man kan lidt karikeret sige, at I som virksomhed vælger
at have jeres ”single point of contact” i huset. I stedet for, at leverandøren er jeres go-to-guy, har du selv
overblikket – men også hånden på kogepladen. Det giver nemlig både en større forpligtelse, men også en større
fleksibilitet og handlekraft. Her opbygger I som virksomhed kompetencer og viden i huset.
På den baggrund kan I handle mere agilt, og det vil være mere enkelt for jer forholdsvis hurtigt at teste nye
ideer af i takt med, at I bliver klogere på, hvordan fremtidens handelsoplevelse skal være i jeres butikskæde.

Hvem har aben?
Udfordringen ved selv at tage ansvaret for den samlede løsning er den velkendte ”hvem har aben”-problematik,
som alle frygter, og som mange har erfaringer med i et eller andet omfang. Problematikken opstår som regel,
når der sker noget uventet. Et scenarie, I end ikke har kunnet tage højde for i jeres ellers detaljerede samarbejdsaftaler og kontrakter.
Løsningen ligger i valget af samarbejdspartnere. Ordet samarbejdspartner er centralt her. Det handler om at
finde udbydere, der både tager det fulde ansvar for deres egen løsning – leverandør-rollen – men som samtidig
har forståelse for helheden og indtræder i rollen som samarbejdspartner. De ved, at de indgår i et større kredsløb, hvor kommunikation og samspillet med dig og de andre leverandører er afgørende for succes.

Vi leverer innovative softwareløsninger,
der forstærker kundeloyaliteten og øger salgstallene.
Let’s make it count.

