
ITAB levererar självutcheckningssystemet EasyFlow till Lidl
ITAB Shop Concept AB, Europas ledande tillverkare och leverantör av kassadiskar levererar en förstagångsinstallation av det helautomatiska
självutcheckningssystemet EasyFlow till en av Lidls butiker på den svenska marknaden. Lidl är en av Europas ledande aktörer inom
dagligvaruhandeln i lågprissegmentet.

ITAB har sedan lång tid tillbaka levererat kassadiskar till Schwarz-koncernen där Lidl ingår. Det långa samarbetet med huvudkontoret i
Tyskland har lett fram till att ITAB nu gör en installation av det helautomatiska självutcheckningssystemet EasyFlow i en av Lidls butiker på
den svenska marknaden.

Leveransen är av stor betydelse för ITAB då det är en av de ledande dagligvarukedjorna i Europa som väljer att installera EasyFlow. Det är
den första butiken, som drivs av en ledande dagligvarukedja i Europa, som kommer att ha EasyFlow i butik för konsument. Installationen
genomförs i en representativ Lidl-butik. I leveransen ingår även senaste teknik för kassalinjens utgångssystem och
personalhanteringssystem.

För Lidl syftar installationen av EasyFlow till att omstrukturera butiks- och arbetsuppgifterna för att förbättra servicen till kunderna. Genom
att erbjuda den unika självutcheckningsfunktionen, blir det möjligt för butiken att frigöra personal för ökad kundservice och hantering av ökat
utbud av färska produkter såsom frukt och bröd. EasyFlow leder dessutom till höjd säkerhet i butik.

EasyFlow är en del av ITABs självutcheckningskoncept, vilket syftar till att öka effektiviten genom att skapa snabba och flexibla alternativ för
utcheckning, frigöra personal, möjliggöra en ökad servicegrad och höja säkerheten i butik. EasyFlow är ett säkert, snabbt och
kostnadseffektivt helautomatiskt självutcheckningssystem som ger stora besparingar för detaljhandeln. Systemet har den unika funktionen
att identifiera varor utan streckkod. För mer information se www.itab.se.
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ITAB Shop Concept AB är noterat vid OMX Nordic Exchange och erbjuder kompletta butikskoncept till butikskedjor inom detaljhandeln. I
helhetserbjudandet ingår kundunika konceptinredningar, kassadiskar, självutcheckningssystem och professionella belysningssystem. Bland
kunderna finns de ledande aktörerna i större delen av Europa. ITAB är marknadsledande inom kassadiskar till detaljhandeln i Europa, och en
av Europas största leverantörer av butiksinredning och belysningssystem. Koncernen har cirka 2 300 anställda, och omsatte 3 574 Mkr 2013.


