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”HP:n kassalaitteet
 soveltuvat monipuolisiin 

ympäristöihin.”

Rovion lisensoima yhteistyökumppani Moving Goods Oy avasi marraskuussa 2012 kauppakeskus Jumboon 

ja Kamppiin Angry Birds Shop -myymälät. Myymälöihin on toteutettu edistyksellinen kassajärjestelmä 

sovelluksineen. Järjestelmä tarjoaa reaaliaikaisen ketjuohjauksen ominaisuudet, päivittäiset myyntiluvut, 

tuotekohtaiset saldot sekä varastoseurannan. Myymälät on varustettu laadukkailla HP:n kassajärjestelmillä.

CASE: MOVING GOODS

”Korkealuokkainen palvelukokemus edel-

lyttää myymälöissä laadukasta kassajär-

jestelmää, sovellusta ja laitteita. Järjes-

telmäkokonaisuuden suunnittelusta ja 

toteutuksesta vastasivat Decensin asian-

tuntijat. Kokonaisuus on toiminut hyvin, 

ja Angry Birds Shop -myymälöitä on tulos-

naisuudet. Decensin asiantuntijat ideoivat 

Angry Birds Shop -myymälöihin optimaa-

lisesti soveltuvan järjestelmäkokonaisuu-

den, ja toteuttivat lisäksi kassoihin verkko-

yhteydet langattomilla 3G-reitittimillä.

 ”Olemme toteuttaneet Moving Good-

sille kokonaisuuden, jossa heillä on mah-

sa lisää”, kertoo Moving Goodsin Jens Wet-

terstein. 

Korkealuokkainen kokonaisuus 
Myymälöihin haluttiin toimintavarmat 

kassajärjestelmät, laadukas kassasovellus 

sekä kattavan raportoinnin tarjoamat omi-
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dollisuus päästä reaaliaikaisesti käsiksi 

kassajärjestelmien tuottamaan informaati-

oon. He saavat reaaliaikaisen saldon tuot-

teista, päivittäiset myyntiluvut sekä varas-

toseurannan”, kertoo Decensin aluejohtaja 

Kim Sandström. 

 Kassasovelluksen toimitti Crafthou-

se. Sovellusta ajetaan Decensin kahden-

netusta konesalista Tampereelta. Sovel-

luksen ylläpidon lisäksi Crafthouse vastaa 

Moving Goodsin pääkäyttäjän kouluttami-

sesta. HP:n erikoistukkuri Pro Component 

varmisti puolestaan kassalaitteiden no-

pean saatavuuden. ”Pro Component toi-

mitti meille myös erikoistarvikkeita, joita 

tarvitsimme integroimaan mm. kassajär-

jestelmät, näytöt sekä kuittikirjoittimien 

pidikkeet myymäläympäristöihin”, sanoo 

Sandström. 

Kassalaitteet HP:n teknologiaa 
Myymälöissä hyödynnetään laadukkaan 

15 tuuman kosketusnäytön sisältäviä HP 

All-in-One AP5000 POS -keskusyksikköjä, 

jotka on tehty kestämään kovaa ja jatku-

vaa käyttöä. HP:n kassalaitteiden elinkaari 

on jopa viisi vuotta, jonka lisäksi myös va-

raosien saatavuus on viisi vuotta. 

 ”Pitkän elinkaaren lisäksi HP:n kassa-

järjestelmien laajasta tuotevalikoimasta 

löytyy ratkaisu hyvin erilaisiin ympäristöi-

hin”, kertoo Sandström. ”Niiden ylläpito on 

vaivatonta, sillä koko kassalaitteiston vir-

ta saadaan keskusyksiköstä myös erillislait-

teille. Ne on tehty kestämään jatkuvaa se-

kä kovaa käyttöä.”  

 ”Yhteistyö on toiminut kaikkien osa-

puolten kanssa kaikin puolin hyvin, ja he 

ovat pystyneet vastaamaan toivomuksiim-

me. Arvostamme erityisesti järjestelmän 

tarjoamia ketjuohjaukseen liittyviä omi-

naisuuksia. Raportointi tapahtuu myymä-

löistä keskitetysti suoraan meille, ja tieto 

kulkee reaaliaikaisesti. Uudet myymälät on 

tarkoitus varustaa HP:n kassalaitteilla, ja 

myös ne tulevat ketjuohjauksen piiriin”, ko-

rostaa Wetterstein.  

”Raportointi 
tapahtuu myymälöistä 

keskitetysti suoraan meille, 
ja tieto kulkee reaaliaikaisesti.”


