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Het Wijnhuis: OmniChannel Retailing & Logistics met Sunrise
In maart 2014 heeft het Wijnhuis een Wincor Nixdorf Beetle iPos+ aangeschaft als wijnkiosk voor haar klanten. De Sunrise
eKiosk toepassing is web-based, volledig HTML5, responsief en maakt gebruik van het lokale geheugen van de browser
zodat de eKiosk kan blijven werken indien de internet verbinding verloren gaat.

Het Wijnhuis Antwerpen

Het Wijnhuis
Het Wijnhuis is een toonaangevende Europese importeur en distributeur
van meer dan 1.000 verschillende wijnen die zij betrekt van meer dan 100
wijndomeinen.
Als groothandel levert zij voornamelijk wijnen en accessoires aan
bedrijven in de Horeca en catering en als retailer levert zij wijnen aan
consumenten via wijnwinkels en haar eigen webshop.
Het wijnhuis is een “early adopter” van het volledig geïntegreerde
Sunrise platform, waarmee zij haar supply chain beheerd van wijngaard
tot en met de gelukkige eindgebruiker.
More information: www.hetwijnhuis.be

Supply Chain
Het Wijnhuis beheerd haar hele supply chain met Sunrise. Het Sunrise systeem integreert alle operaties: vanaf inkoop bij de
wijngaarden, ontvangst en opslag in het centrale douane magazijn, tot en met het orderpicken en het “Omnichannel”
beleveren van haar winkels en haar B2B- en B2C klanten met behulp van haar Sunrise ePos en eShop systemen. Met behulp
van Sunrise beschikt Het Wijnhuis nu over een snelle en efficiënte supply chain en heeft zij data-portals voor samenwerking
met haar business partners.

Sunrise cloud platform
Sunrise is een ERP platform, met volledig geïntegreerde software modules voor het besturen van OmniChannel retail
operaties. Sunrise staat voor puur cloud, Software as a Service (SaaS). Alle data en processen verblijven en werken veilig en
vertrouwd in de datacenters van Sunrise. De bedrijfscontinuïteit wordt gegarandeerd met continue back-up- en replicatie
diensten. Sunrise is web-based, een browser is genoeg om de software te kunnen gebruiken. De toepassingen van sunrise
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zijn hardware onafhankelijk en werken op alle denkbare apparaten zoals: mobiele telefoons, smart TV’s, tablets, laptops en
desktop computers. Windows, Android, OSX, Linux of IOS, het maakt niet uit.
De software modules van Sunrise zijn ingedeeld in
drie clusters:
 Supply-in-sync
 Enterprise Resource Planning
 Retail-in-sync
Het ERP cluster bevat de kerntoepassingen, het
Supply-In-Sync cluster betreft “Inbound”activiteiten en Retail-In-Sync de “Outbound”
activiteiten. Het Wijnhuis gebruikt een brede
range van deze Sunrise modules.

Sunrise eKiosk
De eKiosk van Sunrise is een integraal onderdeel van RetailIn-Sync, de OmniChannel oplossing van Sunrise. Het biedt
real-time zichtbaarheid van de voorraden in het centrale
magazijn en de verschillende “Smaakpunt” outlets.
Dankzij “local storage” technieken zal de eKiosk blijven
werken wanneer de internet verbinding verbroken wordt.
Belangrijke voordelen van de Sunrise eKiosk zijn:
 De eKiosk blijft werken wanneer de internet
verbinding uitvalt
 Veilige opslag in de cloud met continue back-up en
replicatie diensten
 Web-based, installatie van software is niet nodig
 Hardware onafhankelijk
 Snel in te voeren
 Gemakkelijk uit te breiden
 Altijd synchroon met eShop en ePos oplossingen
 Volledig geïntegreerd met het beheer van product
gegevens, klanten, orderafhandeling en logistiek
 Lage gebruikslasten en snelle terugverdientijd

Geselecteerde Hardware
Het intensieve gebruik tijdens retail operaties vraagt om zeer robuuste, doordachte en gebruikersvriendelijke, gecertificeerde
hardware. Daarom werd hier gekozen voor de Wincor Nixdorf Beetle iPOS+.
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