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Hyödyt  
Fujitsun U-Scanin avulla kauppa erottuu kilpailijoista erinomaisella 
asiakaspalvelullaan. 
 
■ Nopeampi palvelu: Asiakas pääsee kassalle jonottamatta. 
■ Asiakasuskollisuus: Asiakkaalla on mahdollisuus valita nopeampi 

ja tehokkaampi palvelu, tapahtuma on omassa hallinnassa ja 
yksityisyys säilyy.  

■ Optimoitu kassojen käyttö: Kassapäätteet ovat tehokkaassa 
käytössä, erityisesti hiljaisina ja kiireisinä aikoina.  

■ Parempi tuottavuus: U-Scan vapauttaa henkilöstöä muihin 
tehtäviin, esimerkiksi asiakaspalveluun ja esillepanojen 
hallintaan. 

■ Myyntipinta-alan optimointi: Samaan tilaan mahtuu enemmän 
kassoja ja/tai tuotehyllyjä. 

■ Rahan säästö: Kassojen määrää voidaan lisätä palkkaamatta 
lisää kassahenkilöitä, mikä vähentää merkittävästi 
henkilöstökuluja. 

■ Liitettävyys: U-Scan on suunniteltu toimimaan saumattomasti ja 
reaaliajassa asiakkaan olemassa olevan kassajärjestelmän 
kanssa.  

■ Hävikin minimointi: Järjestelmän turvallisuusominaisuudet 
estävät varkaudet ja inhimilliset erehdykset.  

■ Nopea ROI: Järjestelmä maksaa itsensä takaisin 9–12 
kuukaudessa. 

 

Fujitsu kaupan alalla 
Fujitsu on jo 30 vuoden ajan tehnyt menestyksekästä yhteistyöstä 
johtavien vähittäiskaupan yritysten kanssa ympäri maailmaa. 
Ratkaisumme ja palvelumme edistävät tavaroiden myyntiä ja 
hyllysaatavuutta, parantavat asiakkaittemme toiminnan 
kustannustehokkuutta sekä mahdollistavat kuluttaja-asiakkaalle 
miellyttävän ostokokemuksen. 
Lisätietoja: http://www.fujitsu.com/fi/solutions/industry/retail/  
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