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DETAILHANDEL

Smart Click & Collect anlæg til optimering 
af dine salgsprocesser
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Onlinehandel er i kraftig vækst. Og de virksomheder, der klarer sig godt, benytter 
derfor i stigende grad flere kanaler, hvor elektroniske og fysiske købskanaler 
kombineres. Med vores intelligente myRENZbox-enheder kan du styrke 
forbindelsen mellem din onlinebutik og din fysiske butik endnu mere. Med et 
tidens buzzword, "Click & Collect", kan dine kunder bestille produkter online og 
afhente varerne direkte på stedet – oftest samme dag. Dine kunder drager fordel 
af myRENZbox, og du øger dine salgsmuligheder.

Fordele for virksomheder/forhandlere: 

 9 Varer kan afhentes og returneres uden for din 
åbningstid

 9 Ingen leveringstid eller ventetid
 9 Ingen forsendelsesomkostninger
 9 Besked, når varer er ankommet
 9 Intuitiv betjening 
 9 Enkel afhentning ved hjælp af kundekort
 9 Kontaktløs overførsel

 9 Forbindelse mellem onlinebutik og fysisk butik
 9 Innovativt servicetilbud 24/7 til kunden
 9 Udvidede åbningstider, større kundeloyalitet
 9 Kontaktløs overlevering 
 9 Enkel onlinestyring via myRENZbox-portalen
 9 Enheden kan også konfigureres til at opfylde dine 

individuelle behov 
 9 Der er mulighed for tilslutning til din ERP-system

Fordele for kunder: 

 Click & Collect-proces
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Sektorer og brugere

Selvstændige detailbutikker, forhandlere 
af byggematerialer, byggemarkeder, 
mode, skønhed/sundhed, babyudstyr, 
husholdningsartikler, legetøj, havecentre 
osv.

Bestilling af varer online er en gennem-
sigtig og enkel proces. Onlinehandel inden 
for detailbranchen er derfor i konstant 
vækst. Samtidig sætter mange kunder stor 
pris på den personlige kontakt til lokale 
forhandlere, fordi de på den måde kan få 
rådgivning og opbygge et tillidsforhold. 
Det danner ofte udgangspunkt for et 
køb. Et myRENXbox Click & Collect anlæg 
giver dig mulighed for at kombinere det 
bedste fra begge verdener: Dine kunder 
bestiller online og afhenter deres varer 
på stedet – døgnet rundt, uden ventetider 
og uden forsendelsesomkostninger. Det 
er desuden nemt at returnere varer via 
enheden. Som forhandler kan du dermed 
generere yderligere salg, samtidig med 

at du letter presset i butikken. Og når 
der af og til er stille i butikken, kan 
medarbejderne bruge tiden på at fylde 
anlægget op. 
Dit myRENZbox anlæg er naturligvis 
skræddersyet præcist til din virksomheds 
behov. Du kan nemt styre enheden online 
– efter behov kan du også forbinde dit 
ERP-system(onl inebut ik,varestyr ings-
system) til myRENZbox-portalen. Enheden 
er fremtidssikret, da den kan udvides, hvis 
du senere får brug for mere plads.

Enhedens funktioner:
10 pakkebokse, individuelt design, 
fritstående, 32”-styreenhed, individuel 
pulverlakering i RAL 9007

myRENZbox Click & Collect
Sted: Karlsruhe (Tyskland)Fordele for kunder: 

Bestil online, afhent lokalt 

Formål: 
Selvstændig detailhandel
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Flere og flere ordrer afgives online hos selvstændige fødevareforhandlere. Uanset 
om du driver et supermarked, en slagterbutik eller en ostebutik, er det for mange 
fødevarer vigtigt, at kølekæden ikke brydes. myRENZbox Click & Collect anlæg kan 
derfor også udstyres med kølebokse. Tre forskellige temperaturzoner giver dig den 
fleksibilitet, du har behov for: Selv frosne produkter kan nemt opbevares, og dine 
kunder kan afhente dem når som helst – 24/7.

 Click & Collect Ice & Fresh

Fordele for virksomheder/forhandlere: 

 9 Produkter på køl og frost kan afhentes uafhængigt 
af butikkens åbningstider

 9 Ingen ventetid ved kassen
 9 Besked, når varer er ankommet
 9 Intuitiv betjening 
 9 Enkel afhentning
 9 Kontaktløs overlevering

 9 Innovativt servicetilbud 24/7 til kunden
 9 Click & Collect-service, også for fødevarer på køl og 

frost
 9 Ubrudt kølekæde
 9 Kølebokse og ikke-kølebokse kan kombineres
 9 Kontaktløs overlevering
 9 Onlinestyring via myRENZbox-portalen
 9 Enheden kan også konfigureres til at opfylde dine 

individuelle behov
 9 Der er mulighed for tilslutning til dit ERP-system

Fordele for kunder: 
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Sektorer og brugere

Supermarkeder, selvstændigeføde-
varebutikker,slagterbutikker,mælkeudsalg, 
helsekostbutikker,fiskehandlere,ostebutikker, 
isbutikker, frysecentre, vinforhandlere samt 
apoteker, testlaboratorier osv.

Med en Click & Collect-løsning er der også 
mulighed for at udstyre myRENZbox-enheden 
med kølebokse til glæde for fødevarebutikkers 
og supermarkeders kunder. Det er dermed 
lige så enkelt at bestille fødevarer på køl og 
frost online og afhente dem lokalt som ikke-
temperaturfølsomme produkter – kølekæden 
brydes ikke. 
Tre forskellige temperaturzoner fra -18 
til +16 °C giver den rigtige temperatur 
for de enkelte produkter. Som en ekstra 
sikkerhedsforanstaltning er alle bokse 
udstyret med varmefølere, som overvåger 
kølekæden for at sikre, at den ikke brydes. 
Køleboksene er en ideel tilføjelse til det ikke-
temperaturstyrede Click & Collect-system, 
især for selvstændige fødevarebutikker. 

Ved at kombinere de to typer bokse 
opnås et meget alsidig anlæg. 
Det styres online via myRENZbox-
portalen, efter behov, med integration 
af dit  ERP-system (onlinebutik, vare-
styringssystem). 
myRENZbox anlægget med kølebokse 
kan til enhver tid udvides, hvis du får 
behov for dette.

Anlæggets funktioner:
6 kølebokse til +4 °C,  
6 kølebokse til -18 °C,  
11 ikke-kølebokse

myRENZbox Click & Collect Ice & Fresh
Sted: Amiens (Frankrig)

Ubrudt kølekæde 

Fordele for kunder: 

Formål:
Uafhængig(t) forhandler/supermarked



myRENZbox-styreenheden er den centrale menustyrede betjeningsenhed til dit 
system. Der kan vælges mellem to skærmstørrelser. I forhold til 8”-versionen giver 
32”-touchskærmen mulighed for samtidig at bruge skærmen til reklame- eller 
informationsformål. Navigationen er brugervenlig for begge versioner og foregår 
ved hjælp af en intuitiv touchskærm. Dine kunder identificerer sig ved hjælp 
af myRENZbox-appen, PIN-koden, kundekortet, chippen eller stregkoden. Kunderne 
betaler nemt via en terminal med mange muligheder for yderligere udstyr.

 9 Styreenheder med 8”- eller 32”-touchskærm
 9 Mulighed for individuelt tilpasset skærmdesign
 9 Adgangstilladelser kan vælges (RFID, PIN, Bluetooth, 

NFC, LEGIC, myRENZbox-app osv.)
 9 Valgfri integration af eksisterende adgangsmedier 

(f.eks. kort, chip, PIN-kode, elektronisk nøgle, 
transponder osv.)

 9 Betalingsterminal til betalings- og kreditkort med 
kvitteringsprinter (valgfrit)

Styreenheder

 myRENZbox-styreenhed

 9 NFC-læser til kontaktløs betaling (valgfrit)
 9 Meddelelsesfunktion via e-mail, sms eller push-

meddelelse ved afhentning eller returnering af 
varer.

 9 Dynamisk fordeling af bokse (forskellige 
boksstørrelser til de enkelte modtagere)

 9 Individuelle indstillinger via myRENZbox-portalen
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Skærmindholdet ændres med et bestemt 
tidsinterval. Når skærmen berøres, vises 
brugergrænsefladen til betjening af en-
heden. Du kan også tilpasse skærmen til 
dit eget design.

Betalingsterminal

myRENZbox-styreenheden kan udstyres 
med en betalingsterminal. Kunder kan 
betale med betalings- eller kreditkort samt 
kontaktløst ved hjælp af en NFC-læser. En 
kvitteringsprinter kan udskrive kvitteringer, 
hvis det ønskes.

Forbundet grænseflade 

Dit myRENZbox anlæg udgør grænse-
fladen mellem onlinebutik og fysisk butik. 
Så snart du har placeret varer, der er bestilt 
online, i en boks, modtager kunden besked 
via e-mail, sms eller push-meddelelse i 
myRENZbox-appen om, at varerne af-
venter afhentning. Efter godkendelse og 
betaling via terminalen åbnes døren til 
boksen automatisk. 

8”- og 32”-styreenheder 

Ud over 8”-versionen findes der en 32”-
version med touchskærm. Skærmen er 
16 gange større og kan også bruges som 
informationsterminal.  

Betalingsterminal

PIN-kode med 
kortbetaling

Identifikation ved hjælp 
af elektronisk chip

Godkendelse/ 
kundegenkendelse

Kvitteringsprinter

Stregkodescanner/
QR-kode

Kontaktløs kortbetaling
(betalingskort, kreditkort)



  Kølebokse kan integreres i et individuelt design

Som fødevareforhandler er det vigtigt for dig også at kunne levere produkter på køl 
og frost til afhentning. Kølebokse med tre forskellige temperaturzoner fra -18 til +16 
°C giver dig maksimal fleksibilitet. Hvad enten du leverer frosne fødevarer, kød eller 
chokolade, modtager kunden produktet ved korrekt temperatur – og kølekæden er 
ubrudt.

Overblik over produktfunktioner:

 9 Hurtig temperaturregulering 
 9 Stabil temperatur 
 9 Automatisk afrimning 
 9 Temperaturføler i alle bokse 
 9 Alarm, ved temperaturafvigelser
 9 Ventileret køling 

 9 Aftagelig køleenhed 
 9 Isolering bestående af paneler i CFC-fri 

polyurethanskum 
 9 Forseglinger kan fjernes uden værktøj og 

gør det enkelte at foretage eftersalgsservice 
 9 Låger med magnetiske forseglinger 

8 // RENZ Detailhandel



RENZ Retail // 9

Driftssikker køling

Konstant køling af boksene opnås ved 
hjælp af et system, der bruger luftkøling 
til hurtigt at sænke temperaturen, hvil-
ket sikrer en jævn temperaturfordeling. 
En ventilator sikrer jævn luftcirkulation.
Alle bokse er udstyret med en varmeføler, 
der overvåger, at kølekæden er ubrudt. 
Automatisk afrimning ved cirkulation 
af varm gas forhindrer isdannelse. Den 
kondens, der dannes ved afrimningen, 
inddampes. Dannelsen af is forhindres 
via systemstyring, og enhedens ydeevne 
er konstant. 

Nem vedligeholdelse

Det er nemt at foretage vedligeholdelse og 
eftersalgs-service, da køleenheden kan tages ud. 
Du kan reagere hurtigt i tilfælde af ændringer i 
lovbestemmelser om varer med flydende indhold 
eller teknologiske innovationer. 

myRENZbox-temperaturzoner

frostboks køleboks tempereret boks
  

Temperatur* -18 °C +4 °C +16 °C

Reguleringsområde* -21 °C til -18 °C +2 °C til +5 °C +13 °C til +18 °C

Egnet til ... Is, frosne produkter
Kød, pølser, fisk, mejeriprodukter, 

frugt, grøntsager
Vin, chokolade,  
blomster, kage

Køleboksene i myRENZbox anlægget er 
forseglet med to forbundne låger: Når 
kunden er blevet godkendt, åbnes den 
yderste låge til den pågældende boks 
automatisk. Men det er først, når den 
isolerede låge åbnes manuelt, at kunden 
har adgang til køleboksen. På den måde 
er varerne beskyttet, indtil de tages ud 
af boksen. 
Køleenheden er forbundet til myRENZbox 
anlæggets centrale styring. Anlægget 
kan til enhver tid udvides efter behov og 
også kombineres med andre typer bokse.

*De angivne temperaturer gælder op til en rumtemperatur på +40 °C.
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Vælg mellem mere end 200 farver

Udnyt muligheden for at gøre dit myRENZbox anlæg unik. 
Du kan vælge mellem en række pulverlakerede overflader i 
over 200 forskellige RAL-farver. Der er også mulighed for at 
vælge ikke-RAL-farver. Anlægget kan desuden leveres i et 
individuelt design i børstet rustfrit stål eller V4A – og hvis det 
er teknisk muligt i forhold til pulverlakering – i en farve, som 
du selv leverer. 

Brug en robust overdækning til at beskytte dit myRENZbox anlæg, hvis det skal 
stå udendørs og blive udsat for vind og vejr. Renz kan også levere særdeles 
robuste overdækninger til at beskytte dit anlæg. Overdækningen kan tilpasses til 
dit anlæg og dine behov og fås i forskellige design og farver. 

 Udstyrsmuligheder
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Vis dine myRENZbox anlæg frem. Beklæd enhederne helt eller delvist med selv-
klæbende folie alt efter behov. Det kan være logoer og slogans og meget andet – det 
er helt op til dig. Vi kan også forsyne boksen med gravering – blandt andet til brug 
for LED-baggrundsbelysning. Der er næsten ubegrænsede muligheder for påsætning af 
mærkater på alle tilgængelige materialer.

 Skil dig ud
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