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ETT SYSTEM
- många möjligheter
Wraptech är ett hjälpmedel för att förbättra
lönsamheten i din butik.
Varje vecka slängs stora mängder Kött, chark och
mejeriprodukter på grund av kort datum.
Med hjälp av Wraptech kan du ändra på detta.
Med användarvänlig applikation och läsning av
den befintliga streckkoden på produkten kan
du skriva ut en ny etikett med nedsatt pris för kort datum och
en ny streckkod för enkel hantering
I kassan. Utan att förstöra original etiketten. Denna lösning
möjliggör också för kunder som scannar sina varor själv i
butiken att ta del av nedsatta produkter. Detta kommer att gynna
din lönsamhet.
Släng inte produkter med kort datum sälj dom istället !

- datumkontroll
WrapPrint - med denna applikation skriver du ut dina
prissänkningsetiketter för kort datum. Snabbt, enkelt och
integrerat.
WrapDate - är funktionen som hjälper er att få kontroll över

alla bäst-före-datum. Systemet håller koll på varornas bäst-föredatum och tydligt ger dig en daglig datumrond över det som
behöver kontrolleras.
Artiklar laddas automatiskt till systemet så pris och
artikelinformation är uppdaterat.
Systemet genererar era svinlistor som ni vill ha dom,
summerade på kvittopapper, etiketter eller digitalt.
Enklare blir det inte !!

ÖKADE INTÄKTER

BESPARINGAR

• Snabba tydliga och enkla utskrifter

• Snabbare datumkontroll

• Tydlig och läsbar kommunikation med säljande
etiketter och tydlig priskommunikation.

• Daglig datumrond med hyllposition.

• Fungerar vid självscanning och självutcheckning.

• Möjlighet att enkelt välja nedsättnings procent

• Bättre kontroll över nedsatta varor och svinnlista

• Enkel registrering i backoffice med summerade
digitala eller utskrivna totaler

• Professionellt utseende i disken med tydliga
etiketter
• Slut med att använda dyrbar tid för att
kontrollera varor i onödan.

• Bättre kontroll och överblick av nedsatta varor och
kort datum hantering.
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• Släng inte varor med kort datum - Sälj dom istället!!
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FUNKTIONER

- Datum hantering med daglig lista
Smart och smidig daglig lista med varor att kontrollera.
Vid behov för utskrift av nedsatt Pris etikett synkar
systemet direkt med printern och etikett skrivs ut.
Enkelt, smidigt och snabbt!

- Printa Nedsatt Pris etiketter
Smidig lösning för printning av kort-datum etiketter.
Enkel utskrift från handenheten och smart summerad
totallista på etiketter eller digitalt.

- Övriga funktioner
• Prismärkning
• Utskrift av Datumetiketter
• Skapa Streckkoder
• Inventeringsverktyg
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Wraptech
WrapPrint
Enkelt system för hantering av varor med kort
datum. Snabba och tydliga utskrifter med nytt
pris och ny streckkod för enkel hantering i
kassa. Summerad digital utskrift av
svinntotaler för registrering i backoffice

WrapDate
Enkelt system för hantering av varor med kort
datum. Snabba och tydliga utskrifter med nytt
pris och ny streckkod för enkel hantering i
kassa. Summerad digital utskrift av
svinntotaler för registrering i backoffice
Kommmunikation med Backoffice
Automatiska pris och textuppdateringar från ert
Backoffice.

SÅ DET FUNGERAR DET
Snabba utskrifter med pris och streckkod
Integration med backoffice
Automatisk uppdatering
Manuella uppdateringar · Möjlighet att uppdatera priser individuellt
Tidsbesparande · Spara mycket tid jämfört med traditionell hantering.

KONTAKTA OSS

Wraptech Svenska AB
Bidevindsgatan 7
652 21 Karlstad

Kontakta Wraptech för mer information om hur
systemet fungerar och om vilka möjligheter som
finns!

Växel: 0555-61615
shop@wraptech.se
www.wraptech.se
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