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Isländska kunder välkomnar självskanningskassor 
Kundernas positiva reaktioner på de nya självskanningskassorna i isländska 
livsmedelsbutiker resulterade i att Advania tilldelades NCR:s innovationspris.  
 

 
 
Islands livsmedelsbutiker har moderniserats. Det dröjde bara några månader från 
installationen av den första självskanningskassan i en isländsk livsmedelsbutik till dess att tre 
av de fyra stora kedjorna i branschen hade beställt likadan utrustning.  

 

Kassorna tillverkas av NCR, ett av de ledande företagen inom kassasystem. Advania säljer 
och underhåller systemet, som har genomgått omfattande intern testning och är mycket 
enkelt att använda.  
 
Kundernas reaktioner på den nya lösningen har varit mycket positiva och tillämpningen på 
den isländska marknaden har blivit en stor framgång. Under de kommande åren ska 
självskanningskassorna installeras i fler livsmedelsbutiker över hela Island. Målet med den 
nya lösningen är att minska arbetsbelastningen under perioder med högt kundtryck och att 
korta kötiden vid kassorna.  
 



     

 

 
 

Under det senaste året har det framgått tydligt att en stor andel av kunderna föredrar att 
använda effektiva självskanningskassor. Därför tilldelades Advania nyligen NCR:s 
innovationspris för sina framstående insatser inom anpassning och presentation av nya 
lösningar på marknaden.  
 
”Livsmedelsbutiksbranschen på Island har reagerat snabbt och vidtagit omfattande åtgärder 
för att möta den moderna kundens behov. Kundernas respons på självskanningskassor har 
varit mycket positiv och är helt i linje med resultaten i grännländerna. Vi är glada att dessa 
enkla lösningar kan minska arbetsbelastningen i butikerna och att kunderna kan handla på 
kortare tid”, säger Ægir Már Þórisson, CEO för Advania Iceland. 
 

 
 
För mer information, vänligen kontakta: 
Ægir Már Þórisson, CEO of Advania Iceland,  
Telefon: +354 864 9841, e-post: aegir.thorisson@advania.is  
 
 
 
Om Advania 
Advania är ett nordiskt IT- företag verksamt på 22 platser i Sverige, Island, Norge och Danmark. Företaget 
uppgift är att hjälpa kunderna att förbättra sin prestanda med innovativ användning av marknadens bästa och 
mest tillgängliga IT-plattformar och tjänster. Advania hjälper tusentals företagskunder, multinationella företag, 
regeringar och offentliga institutioner, stora, små och medelstora företag inom samhällets olika områden. 
Advanias rötter sträcker sig tillbaka till 1939, då en isländsk entreprenör grundade en verkstad för 
kontorsutrustning i Reykjavik. Under de följande decennierna utvecklades tre separata filialer i tre nordiska 
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länder; Island, Sverige och Norge. År 2012 flätades de samman och Advania bildades. För ytterligare 
information, besök www.advania.com 

http://www.advania.com/

