
900 Fackhandel

Lättanvänt
&
Effektivt



Funktioner
försäljning
• Kontant med olika betalningsmeddel, med eller utan kvittoutskrift
• Följesedel
• Expedition-/ombudsorder 
• Direktfaktura
• Elekroniska värdebevis/presentkort
• Obemannad arbetsplats

Kundorder
• Order & orderbekräftelse, släppa order till betalning
• Offert, släppa offert till betalning
• Fraktsedel
• Skicka sms

Lager
• Artikelregister
• Lagerkontroll, lagerförändring
• Inköpsförslag, EDI-beställning & in- och utleverans
• Prisändring
• Inventering
• Integration mot e-handel
• AndroLink 900

Inventering

•AndroLink 900

Kontokort
• Integrerad korthantering

Specialpriser
• Aktiviteter
• Offerter
• Paketpris

Leverantöreskontra
Nu med nya formatstandarden ISO20022, P27 för betalfiler

Kunder
• Kundregister
• Unika kundprislistor
• Rot- och Rutfunktion
• Kundklubbskoppling
• Elektroniska värdebevis

Kundreskontra
Med automatisk avprickning av kundinbetalningar

SIE-export
Alla bokföringsordrar kan också exporteras till mottagare i SIE-format.

Web 900
Web900 är ett tillägg till System 900 som startas via olika webbläsare. Du kan använda 
Web900 i din butik eller vara någon annanstans, du kan enkelt hålla koll på butikens 
statistisk även i en iPhone eller Android-telefon. Web900 visar i realtid aktuell försäljning 
samt hur försäljningen utvecklas i jämförelse med samma tidsperiod föregående år. 
Man kan se kvittolog, fakturor, kundorder och orderstock. Kunder, artiklar och statistik. 
Kundfordringar och förfallna fakturor. Försäljningshistorik, marginalrapporter och mycket 
mer.

Funktioner
• Statistik
• Lager
• Kunder
• Försäljning
• Underhåll
• Specialpriser
• Ekonomi



900  Fackhandel
System 900 Fackhandel har en snabb och effektiv kassahantering. Vårt systems 
grafiska gränssnitt med tydliga och rena bilder hjälper personalen och sätter kunden i 
fokus. Möjligheten att skapa olika unika kundprislistor i kombination med pris- och 
artikeldatabasen, innebär att arbetet i butiksarbetsplatserna med streckkodsläsare, 
direkt ger rätt pris på rätt vara till rätt kund. Oavsett om det är kontant- eller 
kreditförsäljning. 

När du inventerar tillsammans med AndroLink 900 som är butikens fjärrkontroll, 
skapas snabbt ett aktuellt lagersaldo. AndroLinken används till Inventering, 
Prisfråga, Etiketter, Beställning och Direktinleverans. Beställningsfunktionen kan 
kombineras med EDI för elektroniska beställningar till leverantör. 

För förmedling av elektroniska fakturor använder vi i första hand InExchange. Systemet 
har en inbyggd mailfunktion för exempelvis fakturor. 

Genom att du hyr programmen av oss så behöver du inte göra en stor investering av 
dyra programmoduler. 

I vår hyra ingår förutom generella programuppdateringar, även ett supportavtal som 
ger dig tillgång till vår kunniga supportpersonal. Vi har många olika programmoduler 
som tillsammans förenklar och rationaliserar butiksarbetet. Som maskinvara så 
använder vi standardutrustning för att hålla nere hårdvarukostnaderna. 900 Fackhandel 
använder EMV-standard för kontokortshantering. Butiken har en kundtillvänd 
pinkodsterminal. Vårt system stöder betalmetoder som Applepay, Googlepay, Swish-
handel, E-betalning, Presentkort, Kundbonus, Klarna-butik, Betalkort, Faktura och 
Kontant. 

Du investerar och vi levererar.

Androlink 900

Hemskärm Prisfråga Etiketter Verktyg

Till 900 Fackhandel kan du koppla en AndroLink handdator för att få bättre koll på 
lagerstyrning och smidigt hantera inventering, beställning och inleveranser.

Funktioner
• Inventering
• Prisfråga
• Etiketter
• Beställning
• Direktinleverans

Den är funktionsrik, har ett attraktivt pris samt är mycket enkel att använda.

Androlink 900

Pris- och artikeldatabas

Genom vår egen Pris- och Artikeldatabas kan vi förmedla pris- 
och artikelregister från ett stort antal leverantörer. Priser som 
både kan vara leverantörens föreslagna eller som kan kalkyleras 
om. Avtal för detta tecknas separat.Android är ett varumärke som ägs av Google LLC. 



Extra tjänster Support

SupportAVTAL

Standard
Ingår i hyran av systemet, inga extra avgifter tillkommer.
I detta får du generella programuppdateringar samt 
telefonsupport under våra kontorstider 9-17. 
Utökat
Ingår inte i hyran av systemet, extra avgifter tillkommer.
I detta får du även telefonsupport under kvällar och 
helger. 

Kontakt:
08- 447 56 00
info@fhd.se

Andreas Lindvall
Head of support

Till systemet kan du koppla följande funktioner för att förenkla för kunden vid besök hos 
dig samt för dig som ägare att ha fokus på butiken och dina kunder.

• Kivra - digital brevlåda. Med Kivra kan medlemskunder få kvittot direkt till sin digitala 
brevlåda. Inget papperskvitto sparar på vår miljö.

• Swish - smart och underlättande att ha Swish betalningarna integrerade i kassan. 
Butiken tecknar avtal för Swish Handel.

• Klarna - anslut företaget till Klarna och gör det möjligt för dina kunder att betala direkt, 
betala senare eller dela upp betalningen. I butiksystemet väljer man betalning ”Klarna”.

• Frakthantering - i System 900 Fackhandel kan du ansluta företaget till Unifaun Online 
och direkt skapa fraktetikett samt boka hämtning.

• Rot/rut-hantering - i System 900 Fackhandel finns en modul för att hantera rot- och 
rutavdrag.

• SMS-tjänst - skicka SMS direkt från System 900 att beställda varor finns att hämta.

• Elektroniska presentkort - till System 900 finns vår presentkortsserver med modul 
för att hantera elektroniska presentkort. Beställ din nummerserie av presentkort med 
företagets logo. Presentkortets QR-kod läses av vid betalningen i kassan.

• Obemannad arbetsplats - ger din kund möjlighet att själv registrera sin försäljning och 
skriva ut en följesedel.

• Offertstöd - till System 900 Fackhandel finns en modul som sammanställer kunders köp 
och skapar en Excel-fil som kan skickas till leverantör för att få offertstöd.

Hur går supporten till?
1. På vår hemsida hittar du en länk till TeamViewer som du klickar på.
fhd.se/support

2. Ladda ner TeamViewer

3. Släpp in oss så hjälper vi dig.

Med TeamViewer får vi tillgång till dina arbetsplatser och kan hjälpa dig.

Teamviewer

 TeamViewer är ett registrerat varumärke som ägs av TeamViewer.



08- 447 56 00
info@fhd.se
Kontakt

fackhandelsdata.se

fackhandelsdata.se

fackhandelsdata.se

Beställ här


