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RCS IT har udviklet en komplet butiksløsning til mindre og mellemstore virksomheder. 
Det er en retailløsning kombineret med SAP Business One.

RCS IT præsenterer en effektiv butiksløsning
RCS Butiksløsning har den alsidighed i funktioner, som en moderne virksomhed har 
behov for. De mange forskellige applikationer og interfaces kræver ingen vedlige-
holdelse og er enkle at håndtere. Med RCS Butiksløsning får du et produkt, hvor 
du kan have kontrol over de vigtigste områder i din detailvirksomhed. Alt sammen 
styret fra hovedkontoret, hvorfra der er forbindelse til ERP-systemet og POS-termi-
nalerne.

I RCS Butiksløsning kan du
 » Skalere efter virksomhedens vækst. Sættes op til en bestemt butik med en 
POS-terminal eller flere butikker til et overordnet driftssystem

 » Formindsk kundens ventetid med nye funktioner, der gør ekspeditionerne hurtige 
og effektive

 » Få en stabil drift og et brugervenligt produkt
 » Få et bedre overblik over varelager, svind, bruttoavance og omsætning og på 
den måde spare tid og penge.

RCS Butiksløsning

Gode 
Grunde3 1. Hurtige og effektive ekspeditioner, så kunden venter 

i kortest tid muligt.
2. Fuldt overblik over varelager, så man sparer tid og 

penge ved kontrol med svind og omsætning.
3. Daglige standardrapporter som giver overblik over 

omsætning og kassebeholdning
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I RCS Butiksløsning kan du (fortsat)
 » Rette priserne op eller ned, uden at varerne skal mærkes om. På den måde får du 
gevinsten ved prisstigninger, hvilket kan mærkes på bruttoavancen 

 » Få standardrapporter som giver dig, et dagligt overblik over omsætning og 
kassebeholdning.

 » Følge omsætning og realiseret bruttoavance for den enkelte vare.
 » Få et totalt administrativt system, hvor alt data genbruges, så du ikke skal ind-
taste samme oplysninger mere end en gang.

 » Få en uddannelse af vores konsulenter til at bruge systemet. Alt efter hvad der 
passer virksomheden bedst kan uddannelsen finde sted hos RCS IT eller i butik-
ken.


