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Innovatieve 
add-ons

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.

Websites & webshops
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.

Elektronische prijsetiketten
Prijswijzigingen of tijdelijke promoties worden 
vanuit uw systeem doorgestuurd naar de 
elektronische etiketten. Hierdoor worden 
prijsverschillen met de kassa 
onmogelijk.
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Boost uw verkoop met promoties
In de harde concurrentiestrijd maken promoties 
vaak het verschil. Pas kortingen toe op basis van 
productcategorie, klantprofi el, aangekochte 
hoeveelheid of tijdelijke folderprijzen. 

Via klantenkaarten reikt u punten uit op basis van 
het totale aankoopbedrag. Een klantenkaart in uw 
huisstijl met geïntegreerd puntensysteem zorgt ervoor 
dat uw klanten aan u denken en terugkomen na 
hun aankoop. Klantenkaarten verschaffen nuttige 
informatie over het aankoopgedrag van iedere klant, 
die als basis kan dienen voor gesegmenteerde en dus 
effi ciëntere publiciteit. Uitgereikte cadeaubonnen 
worden met gemak fi nancieel opgevolgd (aantal in 
omloop, aantal vervallen, ...). 

Registratie van alle kassabewegingen
Elke handeling aan de kassa wordt geregistreerd. U 
weet tot in het kleinste detail welke kassabediende 
voor welke verkoopactie verantwoordelijk is. 
Bovendien bepaalt u zelf wie welke bevoegdheden 
aan de kassa heeft en wie goederen mag 
terugnemen of kortingen mag toekennen.

Gedetailleerd artikelbeheer
Artikelgegevens en prijswijzigingen kunnen heel 
eenvoudig worden geïmporteerd en eventueel 
gekoppeld aan uw aankoopcentrale. U geeft de 
marges (in percentage of vaste meerprijs) in die u 
wenst te realiseren. Op basis van de aankoopprijs 
en ingestelde marges krijgt u automatisch een 
verkoopprijs voorgesteld. U koppelt met gemak foto’s 
aan elk artikel die op hun beurt kunnen worden 
weergegeven aan de kassa, op etiketten en zelfs op 
uw website.

Alle artikelvelden staan op één scherm. Dankzij 
handige zoekfuncties en infovelden is eventuele 
extra informatie makkelijk terug te vinden. U bepaalt 
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Gebruiksvriendelijke kassa
SDP Robinson is een gebruiksvriendelijk systeem 
dat kassabedienden snel onder de knie hebben, 
waardoor zij extra tijd aan de klanten kunnen 
besteden. Ook de klanten zullen een snelle transactie 
met ons kassasysteem waarderen.
De aantrekkelijke klantendisplay toont behalve 

de gescande artikels en het totaalbedrag ook 
promoties en andere informatie die voor de 

klant belangrijk is, zoals openingsuren of 
sluitingsdagen.

Met het mobiel 
kassasysteem geeft u uw 

verkoopmedewerkers 
onbeperkte 

mobiliteit.

SDP Robinson: software voor
dierenspeciaalzaken
Met SDP Robinson kiest u voor een betrouwbaar 
en stabiel totaalpakket dat voor en mét 
dierenspeciaalzaken werd ontwikkeld. Behalve 
een intuïtief kassasysteem biedt het ook 
een effi ciënt en accuraat voorraadbeheer, 
klantbeheer, facturatie, enz. De fl exibiliteit van de 
software en onze ervaring van ruim 30 jaar zijn de 
grootste troeven van dit pakket.

zelf de lay-
out van tal van 
etiketten: schapetiketten, 
A4-etiketten en promotielabels. 
Of u opteert voor een koppeling met 
elektronische labels waarbij prijswijzigingen en 
promoties automatisch worden toegepast.

Uw voorraad steeds op peil
De stocktelling kan gebeuren tijdens de openingsuren 
met een handscanner. Artikels die ondertussen nog 
worden verkocht, worden automatisch verrekend in 
de inventaris. Stockcorrecties kunnen manueel worden 
ingevoerd. In geval van meerdere stocklocaties of 
winkels geeft u ook aan waar de verandering dient te 
gebeuren. Het systeem werkt de stock bij op basis van 
artikeltransfers tussen fi lialen. 
Bij het bereiken van de ingestelde minimumstock of 
op basis van rotatielijsten of via scanning worden 
automatisch besteladvieslijsten opgemaakt. Zo mist 
u geen omzet meer als gevolg van een uitverkocht 
product.

Multiwinkel
Wijzigingen die u aanbrengt in het winkelbeheer 
worden doorgestuurd naar alle fi lialen en 
kassa’s. Zo hoeft u promoties, wijzigingen van 
artikelomschrijvingen of lay-outs van tickets maar 
één keer te veranderen en worden alle verkopen 
gecentraliseerd voor rapportering. 


