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UITDAGINGEN
Als je met veel planogrammen te maken hebt, loop je tegen een aantal uitdagingen aan:
✓ Versie controle. Welke planogrammen zijn de actieve/goedgekeurde? Wat is de status van updates?
✓ Data integriteit. Zijn de productgegevens consistent & up-to-date in alle planogrammen?
✓ Efficiëntie. Hoe kan ik wijzigingen in het assortiment snel implementeren, zonder dat dat veel tijd kost?
Deze uitdagingen worden zelfs nog groter als je de wens hebt om:
✓ Planogrammen te koppelen met winkels en/of floorplannen.
✓ Efficiëntieverbeteringen te realiseren in de distributie van uw planogrammen.
✓ Gegevens uit te wisselen met andere IT-systemen en processen via een nauwe integratie.

RETAIL MERCHANDISING CENTER
Maakt u zich niet langer zorgen! Een krachtige en toch betaalbare
oplossing is beschikbaar: Retail Merchandising Center. In
samenwerking met Retail Shelf Planner en optioneel Retail Floor
Planner brengt deze oplossing de antwoorden op alle
bovengenoemde uitdagingen!
Retail Merchandising Center maakt het mogelijk voor Retail Shelf
Planner en Retail Floor Planner om planogrammen en floorplannen
in een relationele database op te slaan. Met alle gegevens in zo’n
database, biedt de software een krachtige set van mogelijkheden
om die planogrammen en floorplannen op een efficiëntere wijze te
beheren en te onderhouden.
In aanvulling daarop biedt de centrale en gestructureerde opslag
van de gegevens een rijke bron van informatie via rapportages en
analyses.

AFGESTEMD OP UW SITUATIE
Retail Merchandising Center is ontwikkeld met de kennis dat niet alle bedrijven en personen hetzelfde zijn. Het is daarom
bijvoorbeeld mogelijk om te werken in het Nederlands, Frans, Engels, Duits of Italiaans. De productgegevens worden
opgeslagen op een manier die afgestemd is op de werkwijze van uw bedrijf. En de structuur waarop planogrammen,
producten, winkels en floorplannen aan de gebruiker getoond worden, is een reflectie van uw benadering van de markt:

Planogram & product hiërarchieën zoals uw zakelijke structuur

Standaard & op maat gemaakte dynamische rapporten/analyses

De software heeft standaard een aantal rapporten en analyses, maar deze kunnen eenvoudig uitgebreid worden met op
maat gemaakte opties. De templates kunnen gebruik maken van dynamische prompts waardoor de mogelijkheden om
krachtige zakelijke inzichten te verkrijgen zelfs nog groter wordt.
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PLANOGRAM LEVENSCYCLUS / WORKFLOW
In het hart van het systeem hebben we het concept van een planogram levenscyclus geïmplementeerd. Op die manier bent
u er zeker van dat, als een planogram is vrijgegeven voor implementatie in de winkels, het onmogelijk is om per ongeluk
wijzigingen erin door te voeren.
Als iemand een herziening initieert en begint met het toevoegen of verwijderen van producten, zal het systeem automatisch
kopieën van de originele planogrammen maken en zo de actieve plannen beschermen. Alleen door bewust de nieuwe
plannen door verschillende “goedkeuringsfases” te loodsen, kunnen deze de nieuwe actieve plannen worden, waarbij het
vorige actieve plan automatisch gearchiveerd wordt. Deze simpele doch duidelijke workflow beschermt de integriteit van uw
planogrammen.

EFFICIËNT ONDERHOUD
Retail Merchandising Center biedt verschillende krachtige mogelijkheden om het onderhoud van schappenplannen een veel
efficiëntere en minder tijdrovende taak te maken:
✓
✓

✓
✓

Verander “generieke” productgegevens zoals EAN, naam, leverancier en fysieke afmetingen slechts één keer en alle
planogrammen waar het product in aanwezig is, zijn automatisch bijgewerkt!
Voeg één of meer (nieuwe) producten toe aan een serie van planogrammen met slechts een paar muisklikken.
Daarbij heeft u de optie om ze op een tijdelijke plank te plaatsen, zodat de vervolgstappen simpel een kwestie van
de producten naar de juiste plaats slepen worden.
Verwijder of markeer te saneren producten op een snelle en efficiënte manier.
Doe een eenvoudige “zoek & vervang” als u één van die vele “in & uit” assortimentsaanpassingen heeft.

Nieuwe producten boven de stelling & te saneren producten zwart

Zoek & Vervang een product

KOPPEL PLANOGRAMMEN AAN WINKELS
Zelfs als u geen winkel-specifieke planogrammen maakt, biedt Retail Merchandising Center de mogelijkheid om de
generieke/cluster planogrammen te koppelen aan individuele winkels. Op die manier kan u meer efficiëntie creëren in het
planogram distributieproces, maar ook nieuwe inzichten krijgen in zaken als het ruimteaandeel per merk, leverancier, etc.
over een deel van of zelfs alle winkels.

LINK MET ANDERE IT-SYSTEMEN EN PROCESSEN
Het importeren van data uit andere IT-systemen, of het exporteren van
planogram-gegevens voor gebruik in bijvoorbeeld ERP of logistieke systemen is
nog nooit zo eenvoudig geweest! Retail Merchandising Center gebruikt namelijk
een krachtige, gestandaardiseerde relationele database als centrale opslagplaats.
Afhankelijk van de wensen/eisen van uw IT-afdeling, kan hiervoor Microsoft SQL
Server of Oracle MySQL gebruikt worden.
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Global Retail Business Solutions heeft meer dan 25 jaar ervaring in Category Management, assortimentsplanning, winkel- en schapindeling. Onze software en services worden direct en via partners geleverd aan klanten
over de hele wereld.
We hebben gewerkt met honderden lokale en internationale retailers en leveranciers in Food en Non-Food bij de
implementatie en het gebruik van gespecialiseerde software applicaties ter ondersteuning van hun commerciële
afdelingen zoals verkoop, marketing, inkoop en merchandising.

Wereldwijd Hoofdkantoor

Nederland

België & Frankrijk

Global Retail Business Solutions
Grez-Doiceau (België)
+32-479-290.351
erwin@retailmerchandisingcenter.com

GRBS NL
Hoofddorp
+31-637-198.183
fu@retailmerchandisingcenter.com

GRBS Belgium
Grez-Doiceau (België)
+32-488-145.084
stef@retailmerchandisingcenter.com

Zweden/Noorwegen/Denemarken

Finland

Letland/Estland/Litouwen

Retail Business Partner Nordic
Vaxholm (Zweden)
+46-70-553.2610
marina@retailmerchandisingcenter.com

Tilatehdas
Helsinki
+358-50-300.4525
heini@retailmerchandisingcenter.com

Catman.lv
Riga (Letland)
+371-26-551.835
andrejs@retailmerchandisingcenter.com

Italië

Ierland

Pakistan

GRBS Italia
Milan
+39-335-748.3903
salvatore@retailmerchandisingcenter.com

ShelfStock
Dublin
+353-868-333.119
gerry@retailmerchandisingcenter.com

Point Retail
Lahore
+92-346-786.0101
rashid@retailmerchandisingcenter.com

Maleisië/Singapore/Indonesië

Zuid-Korea

Thailand & Rest van Azië

Intrack Market Services
Petaling Jaya (Maleisië)
+60-3-7491.0681
ck@retailmerchandisingcenter.com

RMD Solution
Seoul
+82-70-4210.2200
suhyun.kim@retailmerchandisingcenter.com

MIAdvisory
Bangkok (Thailand)
+66-2-634.5498
randy@retailmerchandisingcenter.com

Verenigde Staten

Canada

Canada

CRS Consulting
Philadelphia
+1-215-327.0490
dennis@retailmerchandisingcenter.com

Solutions ASO
Montreal (Quebec)
+1-514-919.8978
jp@retailmerchandisingcenter.com

Northern Trade Works
Edmonton
+1-587-987.0910
aaron@retailmerchandisingcenter.com

Brazilië

Costa Rica & Midden-America

Chili & Rest van Zuid-Amerika

Figueira Costa Consultoria Empresarial
Florianópolis
+353-868-333.119
raphael@retailmerchandisingcenter.com

RETAILATAM / Gravitas Cons. Network
San José (Costa Rica)
+506-8837.9286
jorge@retailmerchandisingcenter.com

RETAILATAM
Santiago (Chile)
+56-9-7378.5279
daniel@retailmerchandisingcenter.com

https://retailmerchandisingcenter.com
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