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Software voor
de meubelzaak

Software • Hardware • Training • Support • Web Services

Website & webshop
Onze geïntegreerde e-commerce software maakt 
het supermakkelijk om een online winkel te openen. 
Bij SDP kunt u uw eigen webshop laten ontwikkelen 
door ervaren webdevelopers. U beheert hierbij 

zelf de inhoud via een gebruiksvriendelijk 
beheersysteem (CMS). Via de online 

webshop, volledig gekoppeld aan uw 
artikelbestand, kunnen klanten artikels 

bestellen en betalen.

Business Objects
SDP Distripack maakt gebruik van Business Objects als 
krachtig managementtool waardoor u als organisatie 
sneller kunt reageren. Rapporten komen automatisch 
in uw mailbox terecht en kunnen snel en eenvoudig 
verder worden geanalyseerd.

Boekhoudmodule
Het boekhoudpakket van SDP sluit perfect aan bij 
SDP Distripack. Het stelt u in staat kredietlimieten op te 
volgen en vooraf aankoopfacturen te berekenen.
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Sales app
De SDP sales app is een mobiele 
applicatie voor zaakvoerders en 
afdelingsverantwoordelijken die graag 
te allen tijde op de hoogte blijven van 
alle verkoopresultaten. Deze app biedt 
realtime toegang tot alle cijfers van de 
onderneming van op eender welk mobiel 
apparaat.



Vlotte verkooptransacties
De volledige fl ow van de verkoop loopt vanaf het 
order (eventueel vanuit offerte of verkoopcontract), 
via magazijnbon, naar verzendnota tot aan de 
facturatie, met steeds een onderliggende link. 
Bovendien voorziet de software ook in logistieke 
ondersteuning bij het plannen van uw verzendingen 
per regio of per dag.

Gebruiksvriendelijke kassa
De kassa’s hebben gebruiksvriendelijke touchscreens 
waardoor kassabedienden de software snel onder 
de knie hebben. U bepaalt per kassa en zelfs per 
operator welke toetsen en functies beschikbaar 
zijn. De aantrekkelijke klantendisplay toont behalve 
de gescande prijzen en het te betalen bedrag ook 
promoties en andere informatie die belangrijk is voor 
de klant, zoals openingsuren of sluitingsdagen. Met het 
mobiel kassasysteem geeft u uw verkoopmedewerkers 
onbeperkte mobiliteit.

Correct prijsbeheer en promoties
SDP Distripack stroomlijnt het prijsbeleid van uw bedrijf. 
Het pakket verrekent automatisch alle prijsafspraken 
en berekent de optimale verkoopprijzen volgens 
de gekozen methode. Daarnaast past u kortingen 
toe op basis van productcategorie, aangekochte 
hoeveelheid of tijdelijke folderprijzen. Een klantenkaart 
in uw huisstijl met geïntegreerd puntensysteem zorgt 
ervoor dat uw klanten aan u denken en terugkomen 
na hun aankoop. Uitgereikte cadeaubonnen worden 
met gemak fi nancieel opgevolgd (aantal in omloop, 
aantal vervallen, ...). 
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Gedetailleerd artikelbeheer
Een degelijk artikelbeheer ligt aan de basis van elke 
meubelzaak. SDP Distripack brengt alle artikelen 
onder in hoofdgroepen, groepen en subgroepen 
en u bepaalt met welke aankoop-, verkoop- en 
stockeenheden u wilt werken. Ook het werken met 
meerdere eenheden is perfect mogelijk. Artikelen 
beheren en opzoeken (op zeer veel sleutels) was nog 
nooit zo eenvoudig. 

Met SDP Distripack brengt u producten samen 
in sets (pakket van verschillende artikelen) 

of samenstellingen. Werken met loten is 
eveneens ten volle ondersteund.

SDP Distripack: software voor
uw meubelzaak
SDP Distripack, de totaaloplossing voor uw 
meubelzaak, beheert artikelen, loten en 
voorraad in de showroom en verschillende 
opslagplaatsen en magazijnen. Het 
softwarepakket automatiseert de aan- en 
verkoop en stroomlijnt verzendingen en transport 
tot en met facturatie.

Uw 
voorraad 
steeds op peil
SDP Distripack beheert 
uw stock online, ook in meerdere 
magazijnen en showrooms. Het opvragen en 
wijzigen van de stock op verschillende pickplaatsen, 
stocktransferts, het opvolgen van minimum- en 
maximumvoorraden, het maken van een inventaris,… 
u regelt het allemaal in een handomdraai. Een 
snelle controle van de leveringen, eenvoudige 
inventarisatie van de magazijnen en pickplaatsen 
en probleemloze orderpicking kan via geïntegreerde 
draadloze handscanners. De opvolging van stock van 
verpakkingen is volledig ondersteund.

Strategisch aankoopbeheer
SDP Distripack helpt u bij het gericht en tijdig 
aankopen van artikelen die nodig zijn om de 
continuïteit van uw zaak te garanderen. U houdt 
rekening met gereserveerde en bestelde goederen 
en de software waarschuwt op basis daarvan 
wanneer een bepaald artikel niet meer voorradig is. 
Meer nog: het pakket voorziet u van besteladvies- 
en alarmlijsten voor artikelen waarvan uw voorraad 
slinkt, zodat u geen omzet meer mist als gevolg van 
een uitverkocht product. U maakt de bestellingen op 
(eventueel vanuit de verkoop) waarbij SDP Distripack 
u ondersteunt van de binnenkomst tot de levering aan 
de klant. 


