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detailhandel

Oplossingen voor de detailhandel
De vooruitzichten zijn positief voor de Europese retailmarkt met
stijgende verkoop in alle Europese landen. Voor de detailhandel in de
eurozone wordt voorspeld dat de omzet in 2019 met 2% zal groeien,
terwijl sommige landen deze stijging nu al zien.
De mogelijkheden voor retailers zijn enorm, maar de snel
veranderende retailmarkt betekent dat kleine en middelgrote retailers
nieuwe technologieën moeten omarmen om te kunnen concurreren
met grote retailers om het potentieel te maximaliseren.
Bron: Oxford Economics - Eurostat - BNP Paribas Real Estate. November 2018

Retail verandert

De “alles, nu meteen” generatie

De Europese retailmarkt ondergaat snelle transformaties onder invloed van het veranderende
koopgedrag van de consument. Consumenten eisen een snellere, flexibelere winkelervaring
en traditionele fysieke winkels krijgen het moeilijker om te concurreren met meer wendbare
concurrenten.

De toename van de omni-channel benadering van retail betekent dat er ook een opkomende
trend is van consumenten die hun goederen meteen willen. Levering op dezelfde dag,
voortdurende beschikbaarheid van de voorraad en snelheid van service zijn allemaal essentieel
om een goede klantervaring te bieden. Dit betekent dat snelle en betrouwbare technologie
essentieel is om de productiviteit te verbeteren en te verhogen in een steeds snellere markt.

De opkomst van de omni-channel shopper betekent dat om te slagen en groei te genereren in
de huidige retailmarkt, bedrijven van elke omvang hun aanbod voortdurend moeten aanpassen
aan nieuwe verkoopkanalen. De dagen dat een modeboetiek kon teren op een goede locatie in
de winkelstraat alleen, zijn al lang voorbij. Moderne retailers moeten zich aanpassen aan nieuwe
manieren van winkelen, door maximaal in te zetten op sociale media, mobiel en online winkelen.
En dit zonder het aanbod in de fysieke winkel voor meer traditionele markten te verwaarlozen.
Technologie moet daarom behendig zijn om snel veranderende eisen te ondersteunen.

Duurzaam shoppen
Verantwoord shoppen is cruciaal voor de moderne Europese consument die zijn eigen milieuimpact wil verminderen en duurzamere manieren van winkelen wenst. Ook retailers kunnen het
gebruik van technologie maximaliseren om hun impact te beperken.
In heel Europa werkt bijna 95% van alle retailers met minder dan negen werknemers. In
sommige gebieden is dit cijfer zelfs hoger dan 97%, bv. bij kleine Italiaanse, Franse en Spaanse
winkels of boetieks.

Productiviteit en efficiëntie

Bij Brother gaan we
samen met retailers
uitdagingen in alle
soorten en maten
aan.

Via een gepersonaliseerde Managed Print Service zorgen we voor
een naadloze integratie met bestaande en oudere systemen, een
geoptimaliseerd afdrukverbruik en lagere kosten. We nemen het
beheer van zowel hardware als verbruiksartikelen van u over zodat u
zich hierover alvast geen zorgen hoeft te maken.

Duurzaamheid
We bekijken wat uw milieudoelstellingen zijn en zoeken samen met u
naar afdrukoplossingen die uw voetafdruk minimaliseren door digitale
transformatie en minder afval.

Geen twee retailsettings zijn hetzelfde. Dit geldt vooral voor kleine onafhankelijke winkels en
micro-retailers. Verkooppunten in verschillende Europese regio’s, die via meerdere kanalen en
met verschillende productgroepen werken, vereisen enorm verschillende benaderingen van
technologische oplossingen. Bij Brother werken we nauw samen met retailers om uitdagingen
van alle soorten en maten aan te gaan en technologische oplossingen te vinden die aan hun
specifieke behoeften voldoen.
Voor deze bedrijven kan het lastig zijn om aan de veranderende eisen van een snel
transformerende markt te voldoen. De meeste technologieën bieden namelijk een one-size-fitsall aanpak waarbij de subtiele verschillen en nuances van micro-retailers worden genegeerd.
Bij Brother begrijpen we dit. Wij staan “at your side” terwijl u hiermee wordt geconfronteerd en
we werken met u samen om uw doelen te helpen bereiken en uw groei te maximaliseren.

Flexibiliteit
We bieden meerdere oplossingen voor uw gehele retailactiviteit. Denk
aan draagbare labelprinters voor uw winkelrekken, apparatuur en
prijskaartjes, maar ook aan mobiele printers voor minder druk op de
backoffice en desktop printers voor in het magazijn. Dit betekent dat
individuele retailers een oplossing kunnen vinden die geschikt is voor
hun kanalen en activiteiten.

Beveiliging en conformiteit
We zorgen ervoor dat klantgegevens veilig en elektronisch worden
gedeeld tussen winkels, magazijnen en backoffices, conform de
GDPR wetgeving.
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Printen in het magazijn

Gemakkelijk orders, pakbonnen en facturen afdrukken.
• Snel grote hoeveelheden pakbonnen en facturen printen
• Bespaar tijd door tonercartridges van hoge capaciteit te
gebruiken
• Hoogwaardige afdrukken met scherpe, uitstekend
leesbare teksten

Oplossingen op maat
van iedere afdeling
Backoffice

HL-L9310CDWTT

2

Voorraadbeheer

Eenvoudig printen van labels voor inkomende goederen en voor
planken van voorraadstellingen.

TD-4520TN

• Nauwkeurig en duidelijk, vermijd fouten door onleesbaar handschrift
• Snel en gemakkelijk barcodes scannen
• Verminder verspilling van papier en materialen
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Klantgegevens verwerken

Blijf bij de klant terwijl u zijn gegevens in het systeem zet.
• Biedt de klant een betere klantenservice
• Vertrouwelijke informatie wordt automatisch opgeslagen
• Alleen toegankelijk voor bevoegd personeel

Klantendienst
6
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MFC-L5700DN
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Naambadges voor identificatie van het personeel

Bespaar tijd en geld door zelf duurzame identificatie badges te maken
voor medewerkers en bezoekers.

PT-D600VP

• Hoogwaardige personeel- en bezoekersbadges
• Snel en gemakkelijk printen, precies wanneer het nodig is
• Uitstekend beschermd dankzij de unieke laminaat laag
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Controle over wachtrijen

Effectieve klantafhandeling aan de kassa.
• Verminder wachttijden voor klanten
• Flexibel te gebruiken in diverse omgevingen en winkels
• Connectiviteit en compatible met Apple-apparaten
RJ-2150

Magazijn
10
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Archiveren

Scannen en automatisch opslaan van afleverbonnen en ontvangstbewijzen direct
in het bedrijfsnetwerk.
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• Deel afleverbonnen en ontvangstbewijzen met medewerkers in het magazijn
• Accuraat werken en fouten veroorzaakt door verkeerde informatie voorkomen
• Bespaar tijd op administratieve taken
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Voedingsafdeling

ADS-3600W

Beveiligd printen

Zorg ervoor dat gevoelige klantinformatie vertrouwelijk wordt behandeld.
• Vertrouwelijke informatie kan alleen worden afgedrukt door daartoe
bevoegd personeel
• Toegang kan worden gegeven of geblokkeerd op basis van individuele
profielen
• Beheers de kosten door alleen informatie te printen die echt nodig is
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MFC-L6900DW

Labelen van voedsel

Maak eenvoudig labels met allergenen informatie,
ingrediënten, barcodes en houdbaarheidsdata.
• Snel en gemakkelijk voedsel labels creëren
• Nauwkeurig en goed leesbaar
• Integratie met bestaande interne systemen

Kassa
9

TD-4550DNWB

Printen in de backoffice

Gemakkelijk orders, pakbonnen en facturen afdrukken.
• Snel grote hoeveelheden pakbonnen en facturen printen
• Bespaar tijd door tonercartridges van hoge capaciteit te
gebruiken
• Hoogwaardige afdrukken met scherpe, uitstekend
leesbare teksten
HL-L9310CDWTT

10 Prijsaanduiding

Winkelvloer

Bespaar tijd met het labelen van producten en winkelplanken.
• On-demand printen in het gangpad van de winkel
• Exact het aantal labels afdrukken dat nodig is
• Betrouwbare Wi-Fi en Bluetooth verbinding
RJ-3150

Samen met u zoeken we
naar een aanpak die echt
bij u past.

Technologie heeft de kracht om de klant een betere ervaring
te bieden en de efficiëntie te verhogen in elke retailafdeling,
van het magazijn tot de klantendienst.
Op basis van uw veranderende behoeften, werkt Brother met
u samen om toepassingen en oplossingen te creëren die
echte voordelen voor uw retailomgeving bieden.

Magazijn

Backoffice

Magazijnmedewerkers kunnen gebruik maken van technologie om de efficiëntie van het
voorraadbeheer te verhogen door te printen en scannen in gangpaden over het hele magazijn.
Zo hoeven ze niet steeds heen en weer te gaan naar een kantoorprinter of vaste locatie.

Backofficeteams kunnen efficiënter grote afdrukvolumes verwerken zonder een voorraad aan
papier en toner te hoeven beheren en vervangen.

• Voorraadbeheer: Verminder het aantal backofficeactiviteiten door ter plaatse nauwkeurige
labels te printen en beperk downtime door minder vaak labeltapes te wisselen.
- Labels en barcodes voor levernota’s
- Labels voor receptiebonnen van goederen
- Labels voor op rekken
Technologie kan print- en scantaken in het magazijn automatiseren om kosten in verband met
verloren of zoekgeraakte voorraadartikelen te minimaliseren en downtime te beperken.
• Flexibiliteit: Kleine, draagbare apparaten die overal op de magazijnvloer kunnen worden
gebruikt, betekenen dat het afdrukken van labels en het scannen van barcodes overal kan
worden uitgevoerd, waardoor er minder magazijnbewegingen nodig zijn.

• Grote afdrukvolumes: Retailkantoren van zowel online als fysieke winkels moeten
grote hoeveelheden pakbonnen en facturen printen. Verbeterde mogelijkheden voor
papierverwerking nemen de frustraties rond papier- en tonerbeheer weg.
Beveiligde afdruktechnologie maakt gebruik van externe kaartlezers of interne NFC-lezers (Near
Field Communications) om het backofficepersoneel in staat te stellen de print-, kopieer-, scanen faxbeveiliging te verbeteren zonder hiervoor een pc of server te gebruiken.
• Beveiliging van klantgegevens: Alleen geautoriseerd personeel kan vertrouwelijke
klantgegevens en informatie afdrukken conform de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG / GDPR), waardoor dure inbreuken op de vertrouwelijkheid
van gegevens worden voorkomen.

Klantendienst

Winkelruimte

Klantendiensten hebben doorgaans zeer uiteenlopende print- en scanvereisten, van snelle en
efficiënte printers voor offertes en tickets, tot barcodescanners voor “Click&Collect” operaties
en identificatiebadges voor het personeel.

De juiste technologie in de winkel heeft een grote invloed op de klantervaring, want het stelt
medewerkers in staat om te printen en scannen waar ze zich ook bevinden. Zo hoeven klanten
niet te wachten op personeel dat heen en weer naar de backoffice moet.

• Beveiligde klantenidentificatie: Gepersonaliseerde touchscreens komen tegemoet aan
de eisen van uw klanten om snel en efficiënt aangepaste workflows te creëren.

• Prijsaanduiding: Lichtgewicht, on-body oplossingen met naadloze wifi en Bluetooth
connectiviteit maken print on demand in het gangpad mogelijk.

• Identificatiebadges voor personeel: Retailbedrijven kunnen een hoge turnover rate
hebben. Wanneer u te lang moet wachten op de levering van personeelsbadges door
externe leveranciers, kan dit de klantervaring in de winkel beïnvloeden.

• Gepersonaliseerd afdrukken: Het snel afdrukken van gepersonaliseerde documenten
is een troef voor retailers gespecialiseerd in duurdere aankopen. Ingebouwde draadloze
printprotocollen en laserprinters met een kleine voetafdruk die op de winkelvloer kunnen
worden geplaatst, zorgen ervoor dat personeel tijdens de transactie bij de klant kan blijven
en het hele proces kan versnellen.

- Maak identificatiebadges van hoge kwaliteit in de winkel
- Meerdere combinaties van labelkleur en labelformaat mogelijk
- Unieke laminering beschermt uw badges tegen schade en maakt ze duurzamer

• Klantgegevens scannen: Multifunctionele producten met ingebouwde ‘ID-kopie’ functie
op het startscherm laten winkeliers toe om de klantgegevens te scannen op de plaats
van transactie. Zo kunt u snel en gemakkelijk de identiteit van de klant verifiëren voor
waardevolle aankopen.

Voedingsafdeling

Kassa

Etikettering is van fundamenteel belang voor de traceerbaarheid van levensmiddelen en dit
geldt met name in voedingsafdelingen waar voedsel ter plaatse wordt verpakt op het moment
van aankoop. Nauwkeurig en snel afdrukken is essentieel voor de veiligheid van de klant.
Handgeschreven labels worden niet langer geaccepteerd. Barcodes met ingebedde informatie
zorgen voor een volledig traceerbare supply chain.

De kassa is meestal het laatste contactpunt tussen winkelier en klant. Lange wachtrijen of
wachttijden kunnen frustratie bij de klant veroorzaken. Ontevreden klanten leiden tot slechte
beoordelingen of zelfs omzetverlies.

• Voedseletikettering: EU-richtlijnen voor de etikettering van levensmiddelen kunnen
complex zijn en een onjuiste etikettering kan aanzienlijke gevolgen hebben voor een
detailhandelaar en zijn klanten. Eenvoudig geconfigureerde stand-alone labeloplossingen
creëren ter plekke labels met hoge resolutie zonder tussenkomst van de backoffice. Ze
bevatten informatie als:
- Ingrediënten en allergenen
- Barcodes
- Houdbaarheidsdata
- Gewicht en prijzen

Draagbare technologie kan de efficiëntie bij de kassa verbeteren, de transactiesnelheden
verhogen, de uptime maximaliseren en de downtime beperken.
• Tickets en vouchers: Vertragingen bij het afdrukken en scannen van bonnen en vouchers
resulteren in verloren inkomsten door wachtrijen en hebben een negatieve impact op de
klantervaring. Met mobiele scanfaciliteiten kunnen medewerkers wachttijden inkorten, zodat
klanten sneller kunnen afrekenen en tevreden vertrekken.

Case Study

Jollyroom – flexibel
magazijnbeheer en een
papierloze distributie
worden kinderspel

De uitdaging

De oplossing

Het resultaat

Als de grootste e-commerce retailer van kinder- en
babyproducten in de Scandinavische landen, biedt
Jollyroom een volledig online retailervaring - en dit
24 uur per dag en 365 dagen per jaar. Deze operatie
vereist een flexibele en efficiënte benadering van
magazijntechnologie. Als snelgroeiend bedrijf was
Jollyroom op zoek naar een schaalbare oplossing die
draadloze workflows mogelijk maakt over zijn 65.000
vierkante meter aan magazijnruimte.

Brother analyseerde de workflows van Jollyroom en
luisterde naar hun ideeën om samen een papierloze
en flexibele oplossing te ontwikkelen die mobiel
voorraadbeheer mogelijk maakte, van goederenreceptie
tot levering bij de klant. De oplossing omvatte een
digitalisering van documenten door gebruik te maken
van innovatieve scantechnologie bij het receptioneren
van inkomende goederen. Zo werd er komaf gemaakt
met een grote hoeveelheid papierwerk, want de
leveringsnota’s worden rechtstreeks gescand naar
het voorraadbeheersysteem van Jollyroom, zonder
handmatige invoer.

Het magazijnpersoneel van Jollyroom hoeft de voorraad
niet langer terug te brengen naar een statische locatie
voor verwerking. Zo werd er magazijnruimte vrijgemaakt
en had het magazijnteam meer flexibiliteit en een
efficiëntere workflow.

De introductie van mobiele labeltechnologie op de
magazijnvloer betekent dat de voorraad nu vanaf elke
locatie kan worden beheerd, waardoor fysieke stations
en interne voorraadbewegingen overbodig worden.
Medewerkers kunnen de voorraad ter plaatse verwerken
en producten kunnen veel sneller naar de klant worden
verzonden.

“

Voor ons is constante ontwikkeling een belangrijke
factor. We zijn op zoek gegaan naar een oplossing
voor papierloze logistiek die ook de productie
vereenvoudigt. We hadden geweldige ideeën, maar
misten de technologie om ze te realiseren.
Deze technologie heeft ons in staat gesteld om met
vertrouwen naar toekomstige groei te kijken, wetende
dat we de juiste oplossing hebben voor snelle
schaalvergroting vanaf de eerste dag.

“

Voorheen was het voorraadbeheer gebaseerd op
traditioneel papierwerk en statische verwerkingsstations,
wat veel magazijnruimte in beslag nam en extra interne
verplaatsingen van voorraad en papierwerk met zich
meebracht. Dit leidde allemaal tot langere levertijden voor
de klant.

Kaspar Hannerz,
Inbound Manager bij Jollyroom
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