STYLEman - Retail Solutions
In de mode- en schoenenbranche zijn duidelijke bewegingen zichtbaar.
Ketenverkorting, standaardisatie, maar ook ketenomkering. Waar de gevestigde merken van oudsher
productie, opslag en verkoop in eigen beheer organiseren, trekken nu ook zelfstandige fashion retailers
de groothandelsfunctie naar zich toe. Denk aan de winkelketen met meerdere verkooppunten die
bevoorrading en distributie wil controleren vanuit een centraal magazijn of met behulp van third party
warehousing.
Groothandelaren, traditioneel verantwoordelijk voor opslag, voorraadbeheer en distributie, daarentegen
schuiven op richting detailhandel en openen winkels in eigen beheer.
Kortom, de keten is volop in beweging.
Groothandelaren die zich naast hun groothandelsactiviteiten willen richten op retail, zullen zich moeten
bezinnen op kassasystemen, winkelbevoorrading, aanvulorders en interfiliaal verkeer.
Detaillisten die slagvaardig willen blijven opereren in een dynamische markt, worden gedwongen zich te
oriënteren op een bredere ondersteuning van hun operationele processen als het gaat om
voorraadbeheer en distributie.
Voor de retailende groothandelaar en de detaillist met centrale magazijn- en distributiefunctie heeft OSL
Europe één geïntegreerde oplossing ontwikkeld. STYLEman Retail Solutions is een krachtige en flexibele
applicatie die zowel retailer als groothandelaar alle benodigde functionaliteit biedt.
STYLEman Retail Solutions biedt u:

Eén geïntegreerd systeem met alle functionaliteiten vóór en na de kassa.

Een flexibele backoffice applicatie waarmee u uw organisatie gefundeerd en geïnformeerd kunt
sturen.

Direct online inzicht in uw verkopen per filiaal.

Een toekomstvast systeem met een snelle terugverdientijd.

Functionele highlights

STYLEman Retail Solutions is een complete oplossing voor de mode- en schoenenbranche. Of u nu een
productiebedrijf, groothandelsonderneming of retailorganisatie runt, STYLEman biedt u precies die
functionaliteit die u nodig heeft. Waar u zich ook in de fashion supply chain bevindt.

Kassa-onafhankelijk

STYLEman is kassa-onafhankelijk. Het maakt voor STYLEman Retail Solutions niet uit welk kassasysteem
u in uw winkels gebruikt. Wellicht beschikt u over meerdere systemen naast elkaar of per label.
STYLEman communiceert even makkelijk met ieder kassasysteem.
Maakt u gebruik van een webbased kassasysteem, dan is batchverwerking van de verkoopinformatie niet
langer nodig. STYLEman kan in dat geval de informatie van uw kassasysteem per transactie verwerken.
Dat betekent dat u altijd direct inzicht heeft in uw verkopen. Realtime en per filiaal.
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Krachtige Replenishment module

STYLEman beschikt over een zeer uitgebreide Replenishment module. STYLEman legt een koppeling met
het kassasysteem waarin uw verkopen worden geregistreerd. Op basis van de verkoopgegevens wordt de
voorraadinformatie bijgewerkt en maakt STYLEman passende aanvulorders.
Het is mogelijk om aanvulorders te genereren per productgroep, rekening houdend met bestaande en
verwachte voorraden en de minimale en maximale hoeveelheden die u per winkel wenselijk acht.
Natuurlijk voorziet STYLEman ook in één-op-één aanvulorders. Daarnaast kiest u zelf met welke
frequentie het aanmaken van de aanvulorders plaatsvindt.
Maandelijks, wekelijks, dagelijks; de keuze is aan u.

Eenvoudig interfiliaal verkeer

STYLEman stelt u in staat om vanuit een filiaal de voorraden van andere filialen te bekijken en eventueel
de gewenste artikelen te bestellen. Dit kan eventueel ook per groep van geclusterde filialen.
Franchise-organisatie, retailketen, shop-in-shop formule, independent outlets; STYLEman kan het
allemaal aan. STYLEman Retail Solutions werkt over alle niveaus heen en brengt de informatie daar waar
die benodigd is. Snel, onafhankelijk, krachtig.

De complete en geïntegreerde oplossing voor retailer en groothandelaar:
STYLEman Retail Solutions.
“Wij zijn heel blij met de replenishment tool, het geeft een perfect inzicht in de verkopen en voorraden
van onze, nu al circa twintig, winkels. Een aanwinst, die bij ons heeft gezorgd voor een meer efficiënte
manier van werken en een positieve bijdrage aan de omzet in onze winkels."
Inge Himpe - Groep Alain Broekaert
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