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Ny og simpel it
kan bremse
butiksdøden
Med få midler kan det nu lade sig gøre at
effektivisere driften af selv små butikker.
En billig løsning ventes lanceret om
et halvt år, og det begejstrer eksperter

■ IT-LØSNING
Af Knud Teddy Rasmussen

“

Jeg synes, det er en kæmpe
god nyhed til de mindre
butikker, fordi de trods alt
skal investere et vist beløb i
butikssystemer.
Og hvis det her
kan være med
til at give dem
en identitet og
få kunderne til
at anbefale butikken til vennerne, så er butikkerne jo inde
i den gode cirkel, hvor markedsføringsudgiften jo også
falder, fordi det er kunderne,
der skaffer flere kunder,” siger
Henning Bahr, adm. direktør
fra Retail Institute Scandinavia ved udsigten til, at
mindre butikker efterhånden
kan få adgang til noget af den
teknologi og det overblik, som
mange større kæder og webbutikker allerede har.
Også hos Dansk Erhverv
ser man store muligheder
for at give pressede butiksejere en hjælpende it-hånd
til at styre lager, salg og alt

Sådan gør butikken
Crème Brûlée
Fem skridt på vejen mod et eﬀektivt og
billigt it-system til den mindre butik
Af Knud Teddy Rasmussen, journalist

■ Køb en almindelig, stationær computer

Den fungerer som server og kører også ﬁnt med et
gratis unix-styresystem – i stedet for Windows.

■ Hent det gratis program Openbravo

det skal typisk tilpasses til den enkelte butik, hvilket
kræver et par dages arbejde for en it-kyndig.

■ anskaf kasseapparat og stregkodelæser

Kasseapparatet kan være en pc med touch-screen
eller en ipad. en god stregkodelæser koster ca. 1500 kr.

■ Køb en bonprinter og kundekort

Kundekortene er vigtige for loyalitetsprogrammet.
Køber man 5000, er prisen ca. 50 øre pr. styk.

■ Lav en hjemmeside

brug f.eks. det gratis program Joomla.

det andet, som ellers typisk
er forbeholdt større butikker
og kæder.
“Det kan helt sikkert hjælpe
butikker til at få en mere effektiv drift. Og derfor vil flere
overleve,” siger Lotte Engbæk
Larsen, der er fødevarepolitisk
chef hos Dansk Erhverv.
Ud over at lette dagligdagen
for eksisterende butikker ser
hun også helt nye muligheder
for dem, der ønsker at åbne en
ny butik:
“Med teknologisk hjælp til
at klare dele af arbejdet, så vil
det jo være nemmere, fordi
man så kan have fokus på at
servicere kunderne, så de kommer igen og igen,” som hun
siger.

33%

af nyåbnede butikker er i
live efter fem år
kommentator af telespørgsmål
i medierne.
Men nu har han skruet et
nyt og billigt it-system sammen. Og det er sket som et
rent privat projekt, fordi hans

begyndelsen gjorde Esther
Geneser lidt betænkelig.
“Torben skræmte mig lige i
starten,” siger hun om al den
teknologi, der pludselig blev
indført i butikken.

Kan følge med på ipad
Men i dag er hun tydeligvis
begejstret for eksempelvis at
kunne sidde i sit hjemland
Brasilien og via sin ipad følge
med i ekspeditioner, salg, la-

“Det kan helt sikkert hjælpe
butikker til at få en mere effektiv drift.
Og derfor vil ﬂere overleve”
Lotte engbæk Larsen, fødevarepolitisk chef, dansk erhverv

Billigt it-system
Der findes allerede forskellige
it-systemer til mindre butikker. Men de er typisk for dyre i
forhold til nytteeffekten, vurderer Torben Rune.
Ham vil mange kende som
telespecialisten fra rådgivningsfirmaet Netplan, hvorfra han jævnligt optræder som

kone, Esther Geneser, fik lyst
til igen at have sin egen butik
i Nykøbing Falster.
Torben Rune havde tidligere set, hvordan manglende
overblik over salg, lager etc.
kunne koste dyrt på bundlinjen. Og derfor kastede han
sig ud i sit it-projekt, som i

gerstatus og alt muligt andet
hjemme i Nykøbing.
Hun har også fået egen
hjemmeside, eget loyalitetsprogram med kundekort og det
hele. Og så er Facebook selvsagt også inddraget – bl.a. for
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“Torben skræmte mig lige i starten,” siger Esther Geneser, som dog nu er glad for det omfattende, men billige butikskoncept, som hendes mand Torben Rune for små penge har skruet sammen til hende.
Foto: Melissa Ørnstrup
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Alt er baseret på standardkomponenter. Kasseapparatet er f.eks. en billig computer med trykfølsom skærm. Fra en ipad kan man få præcis det samme billede op, uanset hvor man befinder sig,w og
dermed have adgang til samtlige butiksinformationer fra dagens omsætning og lagerstatus til antallet af besøgende på hjemmeside eller Facebook. Foto: Melissa Ørnstrup

... Ny og simpel it kan
bremse butiksdøden
at få kunderne til at anbefale
butikken til hinanden.
Efter at have scannet markedet for færdige løsninger,
som viste sig at være for dyre,
gik den ingeniøruddannede
Torben Rune selv i gang med
at udvikle et butikssystem.

“Jeg synes, det
er en kæmpe god
nyhed til de
mindre butikker”
Henning Bahr,
adm. direktør, Retail
Institute Scandinavia
Alt er lavet for ganske små
penge ved hjælp af standardcomputere og gratis software,
der ligger frit tilgængeligt på
nettet.
Andre virksomheder har
nu opdaget systemet og er på
vej til at videreudvikle det og

sælge det billigt til andre detailbutikker. Og det kan i den
grad være et tiltrængt teknologiløft, som kan gøre en forskel for små butikker, mener
flere detailhandelseksperter.

Bedre økonomi
“Laves det som en webservice, vil det helt klart – om
ikke redde alle de små butikker – så i hvert fald hjælpe
dem til en bedre økonomi.
Kan de spare f.eks. 10.000
om året, så kan det jo også
være mange penge,” siger
Niels Bjørn Andersen, der
er professor ved Institut for
IT Ledelse på CBS.
Det er vanskeligt at sætte
præcise tal på, hvor mange
butikker der hvert år bukker
under.
Men af en særkørsel, som
Danmarks Statistik har lavet
for Børsen, fremgår det, at kun
hver tredje butik, der blev åbnet i 2005, efter fem år fortsat
var i live.
knra@borsen.dk

Kun en webbutik mangler
■■ DETAILHANDEL
Af Knud Teddy Rasmussen

L

ige præcis en webshop er
det eneste, der mangler i
den ellers voldsomt moderne
gourmet- og gavebutik Crème
Brûlée i Nykøbing F. Og det
overrasker mange.
“Ja, det gør. Men det er alt
for dyrt, når en øl til 65 kr. koster 85 kr. i forsendelse,” siger
Torben Rune.

I sin fritid fra chefposten som
telerådgiver i Netplan A/S har
han ellers indrettet sin kone
Esther Genesers butik med
alt, hvad der bimler og bamler.
Uanset hvor man befinder
sig, kan alt overvåges fra en
ipad, der også kan fungere som
kasseapparat. Og efter mindre
end et år er der masser af interessante resultater.

Uvurderligt overblik
“Aktiviteten på Facebook lokker kunder til, kan jeg love for.
Desuden har vi en meget velpolstret hjemmeside, som har
1200-1500 unikke besøgende i
døgnet. Det er lidt en konsekvens af, at vores kundeklub
efter knap ni måneder har ca.
1600 medlemmer, og vi får ca.
15 nye hver dag,” siger Rune.

“Vi får cirka 15 nye medlemmer i vores kundeklub hver
dag,” siger Torben Rune.
Foto: Melissa Ørnstrup

Klubmedlemmerne tillader typisk, at butikken sender dem
tilbud via mail.
“Omkring halvdelen af dem
bliver åbnet. Og af dem benytter ca. halvdelen sig af de
tilbud, der var indeholdt i mailen,” siger Torben Rune.

for meget eller for lidt,” siger
Torben Rune.
Flere andre virksomheder
har fået nys om det enkle og
billige system. Og det bliver
da også andre, der skal bringe
det videre ud i dansk detailhandel.

“Det sparer måske ikke
penge her og nu. Men det hjælper
til at undgå kostbare fejl”
Torben Rune, fritidsudvikler af butikssoftware
Når et kundekort scannes
i forbindelse med et køb, kan
teknikken faktisk også indrettes, så der på skærmen bag kassen vises nogle af de varer, som
den pågældende kunde tidligere
har købt. Men først og fremmest
giver det nye it-system et uvurderligt overblik.
“Det sparer måske ikke
penge her og nu. Men det
hjælper til at undgå kostbare
fejl – f.eks. hvis der indkøbes

“Jeg kan ikke både være
rådgiver (i Netplan A/S, red.)
og samtidig være leverandør,”
siger Torben Rune, som regner
med, at systemet vil være klar
til salg inden for et halvt års
tid. Det bliver som en billig og
hosted løsning – altså en tjeneste, der kører over nettet, så
den enkelte butik ikke selv skal
rode med servere, software og
den slags.
knra@borsen.dk

