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VÆLG ÉN LØSNING 
ELLER INTEGRER DINE LØSNINGER 
OG FÅ MEST VÆRDI UD AF DINE IT-SYSTEMER

Vi har samarbejdet med JCD A/S 
siden starten af 90erne og har altid 
oplevet dem som en kompetent og 
stabil leverandør, som altid er frisk på 
nye udfordringer og ideer.

Det er helt afgørende for en virksomhed af vores størrelse, at vi 
har en driftssikker it-løsning, der understøtter vores forretning 
hele året, men især når det går rigtig stærkt om sommeren, hvor 
omkring 600.000 gæster besøger os.

Det er også vigtigt for os, at vores it-systemer er visionære og 
naturligvis, at de kører problemfrit, så vi når vores allervigtigste 
mål; at give vores gæster  værtens bedste  oplevelse, når de 
besøger Fårup Sommerland.

Fleksibilitet – uanset din størrelse
Med et system fra JCD kan du bygge din løsning op 
efter størrelse, ønsker og behov. 

Vi leverer og udvikler alt, hvad din detail-virksomhed 
har brug for. Vi leverer også dele, enkelte løsninger og 
produkter. Det er helt op til dig og din virksomhed. 

Systemer der gør det 
nemt for dig at have tilfredse kunder
Vi leverer it-løsninger, der giver dine medarbejdere 
mulighed for at yde god og hurtig service - altså den 
bedste oplevelse til dét, det hele drejer sig om; dine 
kunder. Uanset om det er i butikken, på webshoppen 
eller om det drejer sig om dine lager-systemer og 
HR-relaterede opgaver.

It der gør din virksomhed til en god arbejdsplads
JCDs systemer indeholder alle personale-relaterede 
opgaver, som du eller dine ledere har brug for, når I for 
eksempel håndterer HR-funktioner, løn, vagtplanlægning 

• Kasse-/POS systemer
• Betaling
• Valuta-håndtering
• Stregkodelæser
• Bonprinter
• Rabat-styring 

• Bogholderi
• Lager
• Køb og salg
• Rapportering
• CRM/Marketing
• Integration

JCD A/S kan levere og servicere 
hardware og hardware-platforme til 
hele din detail-virksomhed. 
Med JCD som leverandør er du 
garanteret 24/7 support.

• Forretnings-styring
• Kundeservice
• Fuldt udbytte af omni-channel
• Alt-i-én-software til detail
• Overblik og automatisering
• Lager-kontrol

• Vagtplan
• Komme-Gå-System
• Personale-kartotek
• Løn

• Webshop
• Website
• Infoskærm
• Video til sociale medier
• SEO
• Design og grafik

SALG OG BETALING

ØKONOMI-STYRING/ERP HARDWARE

INNOVATIVT FORRETNINGS-SYSTEM

ADMINISTRATION AF PERSONALE ONLINE LØSNINGER

eller komme/gå-systemer. Når it-systemerne udnyttes 
korrekt, frigives tid og ressourcer for ledelse og HR-
ansvarlige, og din virksomhed er samtidig en god og 
professionel arbejdsplads, uanset om du har fastansatte 
eller time-ansatte.

Professionelle specialister
JCD er et it-hus med godt 70 medarbejdere. Vi er et
stærkt team af Microsoft-konsulenter, teknikere, desig-
nere, udviklere og system-specialister, som hver dag 
håndterer komplekse it-løsninger for kunder over hele 
landet. Vi løser it-projekter inden for telefoni, Microsoft 
ERP og økonomi-systemer, hosting, web og grafisk 
design, teknik- og serverløsninger, butikssystemer, 
sikring og overvågning.

Du kan læse meget mere om os på jcd.dk

Du kan også ringe til os og få en snak om din 
butik, og de udfordringer du har.
Telefon 70 12 00 03

JCD A/S har leveret it til detailbranchen i snart 30 år. Vi kender din branche og 
de udfordringer, du står over for.

Morten Gade, Økonomichef, Fårup Sommerland

” ”



SALG OG BETALING

Glade kunder vil have en enkel 
og hurtig ekspedition 
Med en salgs- og betalingsløsning fra JCD er det nemt at give 
dine kunder en god købsoplevelse.

Systemet er selvfølgelig integreret med dit lager. Det gør 
blandt andet genbestilling og opfyldning af salgsstederne let. 

Dine kunder kan have kontanter i lommen, betale med kort, 
mobilen eller med gavekort. Hvad end de foretrækker, skal 
systemet bag køre professionelt, sikkert og stabilt.



KASSE-/POS SYSTEMER STREGKODELÆSER

BETALING BONPRINTER

VALUTA-HÅNDTERING RABAT-STYRING

JCD leverer enkle, brugervenlige og dynamiske kasse-systemer til at håndtere salg. 
Løsningerne er integreret med Dynamics C5, NAV og Business Central, og alle data er altid 
opdateret. Alle basale funktioner kan afvikles og håndteres i tilfælde af offline tilstand.

For hurtig ekspedition kan du med fordel bruge stregkodelæsere. Salg af varer under-
støttes af stregkodefunktionalitet via integrerede stregkodelæsere. På den måde opnår din 
forretning korrekt registrering af alle varer og får valide data.

Betaling understøtter forskellige betalingsmidler som for eksempel kontant, Mobilepay og 
kreditkort. Der er desuden mulighed for integration til Safepay.  
Kredit-/kontosalg og betaling med gavekort er selvfølgelig også muligt.

Kassesystemerne er i stand til at udskrive dokumentation på kundernes køb ved hjælp af 
integrerede bonprintere, der kan konfigureres efter dit ønske og naturligvis med eget logo 
for et professionelt udtryk. 

Løsningen indeholder valuta-funktionalitet til håndtering af udenlandsk valuta og kan for 
eksempel bruges i forbindelse med en opsplittet betaling i DKK og EUR.

Du kan oprette alle typer af kunde- og medarbejder-rabatter. Det er desuden muligt at 
angive rabat-procent direkte fra kassebilledet i salgssituationen.
En funktion der letter ekspeditionstiden.

 



INNOVATIVT FORRETNINGS-SYSTEM

Det er kunderne, som holder 
hjulene i gang i din forretning. 
Giv dem en god oplevelse! 
Forbedr dine medarbejderes effektivitet, giv dine kunder den 
bedste kundeservice og øg salget med LS Retail.

Administrer samtlige produkter, priser og kampagner for alle dine 
butikker og din webshop.

Analyser og forstå din virksomhedsdata med én samlet visning af 
data. Få et indgående billede af alle aspekter i hele din forretning 
- både butikker, lager og finansanalyse.



 

FORRETNINGS-STYRING FULDT INTEGRERET ALT-I-EN SOFTWARELØSNING TIL DETAILHANDEL

KUNDESERVICE OVERBLIK OG AUTOMATISERING

FULDT UDBYTTE AF OMNI-CHANNEL LAGER-KONTROL

Styr hele din forretning med én softwareplatform. Du kan analysere og overskue dine 
virksomhedsdata med én samlet visning af alle oplysninger. Få et indgående billede af alle 
aspekter i hele din forretning - både butikker, lager og finansanalyse.

Hold styr på hele din forretning med én fleksibel softwareløsning – lokalt eller cloud-
baseret. Med LS Retail kan du håndtere alle dine forretningsområder centralt, få fuldt og 
overskueligt overblik over driften og mulighed for at reagere hurtigt og effektivt.

Giv dine kunder en fantastisk shopping-oplevelse på tværs af alle dine salgskanaler og 
få deres loyalitet. Dyrk dine kunder og øg salget ved at tilbyde hurtig og præcis service i 
butikker, online og på farten – også når du vil give personligt tilpassede tilbud.

Salg, lager og produktivitet kan spores live på alle salgskanaler – uanset om det er de 
fysiske butikker, webshop eller mobil. Du får kort sagt ét samlet integreret system, der giver 
overblik over indtjening og produktivitet. Ideelt for en multi-chanel forretning.

Hurtigt skiftende forbrugsvaner kræver innovative forretningssystemer. Med denne 
softwareløsning kan du tilbyde en ensartet, personlig købsoplevelse på tværs af butikker, 
webshop og eventuelle andre salgskanaler, inklusiv de sociale medier.

Få komplet lager-kontrol gennem hele din kæde. Central styring af alle dine produkter, 
priser, tilbud og kampagner for alle dine butikker og platforme.



ADMINISTRATION AF PERSONALE

Glade medarbejdere
giver tilfredse kunder 
Fleksible vagtplan-systemer, tidsregistrering og håndtering af løn. 

Med dette system kan du - hvis du ønsker det - give dine 
medarbejdere mulighed for at bytte vagter. Det sker via nettet 
og direkte i vagtplanen. 

Professionelle systemer og software-løsninger er nødvendige 
værktøjer, når administration af personale og HR-relaterede 
opgaver skal køre problemfrit. Det giver glade medarbejdere.



VAGTPLAN

KOMME-GÅ-SYSTEM

Online vagtplan til alle medarbejdere – fastansatte og løsarbejdere. Systemet er meget 
fleksibelt og giver blandt andet medarbejderne mulighed for at tjekke arbejdstider og 
frihed til at bytte vagter internt. Løsningen kan integreres med de fleste lønsystemer og 
dermed minimere det manuelle taste-arbejde væsentligt. 

Løsning til registrering af komme/gå tider og mulighed for at angive informationer om 
den udførte arbejdsopgave. Løsningen er integreret op mod vagtplan-løsningen og 
tager på den måde udgangspunkt i de opsatte vagtskemaer. 
Løsningen kan med fordel håndteres ved hjælp af fingeraftryk for at opnå en sikker og 
korrekt registrering.

PERSONALE-KARTOTEK

LØN

Personale-kartoteket er en softwareløsning, der håndterer alle HR-relaterede opgaver 
- for eksempel personaleinformation, kontrakt-administration, ferieoversigt mv. 
Det gør administrationen hurtig og effektiv. 

Effektive lønsystemer designet til forskellige segmenter.  
Hos JCD håndterer og supporterer vi både selvstændige løsninger og løsninger  
integreret med din ERP-løsning. 

 



ONLINE LØSNINGER

Meget mere end 
en elektronisk reklame
Dine kunder har sikkert bestemt sig for, hvad de mangler, hvad de 
ikke mangler, og måske endda sonderet terrænet grundigt inden 
de vælger at købe. 

Din online-løsning skal - udover at repræsentere dit brand - skabe 
købsbehov hos dine kunder. 

En webshop er meget mere end en elektronisk reklame. 
Bag shoppen arbejder en motor af beregninger, regnskab, valuta, 
lagerlogistik, fragt, indkøbs- og salgspriser ... altså dit ERP-system.



WEBSHOP

INFOSKÆRM

Kreative B2B og B2C webshops der bygger på et anerkendt CMS-system Umbraco. 
Webshoppen kan være en stand-alone løsning eller en fuldt integreret løsning til  
Dynamics C5, NAV eller Business Central, som gør hele administrationsdelen effektiv. 

Infoskærme kan bruges til mange gode formål. Du kan bruge infoskærme som intern 
opslagstavle - til de gode medarbejder-informationer eller som reklamesøjler for dine 
kunder. Infoskærmen kan vise video og reklamer for dine varer eller varemærker og på 
den måde være med til at skabe mersalg.

SEO

DESIGN OG GRAFIK

Er din virksomhed tilstrækkelig synlig på internettet? JCD tilbyder en lang række services i 
forhold til at synliggøre dit brand eller virksomhed. På den måde kan du øge konverteringen 
og styrke kendskabet til dit brand. 

Design af logo, flyers, brochurer, annoncer, webbannere, webdesign og design af 
webshops ... vores grafiske afdeling har den erfaring, du skal bruge.

 

WEBSITE
Fuldt funktionelt website med et grundlæggende design tilpasset din forretning. 
Løsningen er nem at administrere for dig, der ikke har udviklingskompetencer eller data-
matikere ansat. Du kan selv styre løsningen - nemt og brugervenligt.

VIDEO TIL SOCIALE MEDIER
Vis dine budskaber på en levende måde med video og tiltræk din målgruppes opmærk-
somhed. De sociale medier er effektive budbringere. Med video-løsningen fra JCD får du 
hver måned en video, der er skræddersyet til sociale medier.



ØKONOMISTYRING/ERP

Din ERP-løsning er 
rygraden i virksomheden 
Dit it-system skal kunne håndtere lager, bogholderi, køb og salg, 
kunde-/medarbejder-databaser og meget mere. 

Microsoft Dynamics ERP-løsninger er fleksible og brugervenlige. 
De bidrager med brugbar data og frigør ressourcer i bogholderiet. 

Din it-leverandør skal kunne se nye muligheder og være i stand til 
at løse dine udfordringer hurtigt og professionelt. 
Så kan du nemlig koncentrere dig om forretningen og dine kunder.



BOGHOLDERI

LAGER

KØB OG SALG

Styr bogholderi og økonomi med Dynamics C5, NAV eller Business Central. 
Microsoft Dynamics er ideelt, når du vil frigøre ressourcer i bogholderiet og have kontrol 
over økonomistyring, regnskab, aktiver og passiver, bankaktiviteter og cashf low. Kort sagt 
alt hvad administrationen har brug for - og lidt til. 

Effektiv lagerfunktion med for eksempel styring af til- og afgang fra lager. Systemet inde-
holder funktion til varemodtagelse og automatisk træk fra lager ved salg på ordren. 
Du har fuldt overblik over eventuelle forsinkelser fra leverandører, og din leveringssikkerhed 
vil dermed være stærk. Den aktuelle lagerværdi er altid tilgængelig. Dermed kan du mod-
tage forsendelser korrekt og analysere din lageromsætning. 

Løsningen administrerer dit indkøb med automatisk genbestilling og integration med lager. 
Løsningen indeholder salg med træk fra lager og mulighed for at lave ordrebekræftelser, 
tilbud, ordrer og indkøb direkte efter oprettet og accepteret tilbud - en forenkling af 
administrationen i og omkring salgsprocessen. 

 

RAPPORTERING

CRM/MARKETING

INTEGRATION

Rapportering giver dig synlighed og analyse i realtid. Performance-indsigt giver basis for 
gode beslutninger ud fra overskuelige diagrammer. Dynamics indeholder et omfattende 
rapporteringsredskab, der kan hjælpe dig med at holde styr på de vigtigste forretnings-
data og mulighed for at analysere situationer ... og handle derefter. 

Administration af kampagner, salgsmuligheder, kontakter og servicekontrakter hjælper din 
virksomhed til at levere service og support af høj kvalitet. 
Med salgsstyring kan du organisere igangværende salgsaktiviteter. Det er nemt at plan-
lægge og eksekvere kampagner. Indsamling af data omkring leverandører, kunder og leads 
kan ligeledes være et værdifuldt redskab i ledelsen af din virksomhed.

Fuld intregration til off icepakken, rolletilpasning til den enkelte medarbejder, online ad-
gang via app, smartphone, tablet eller browser. Du får mulighed for ubegrænsede antal 
regnskaber, debitorer og databaseplads.
Dynamics systemerne har en tilrettet brugerf lade, så hver enkel bruger kun ser det, der er 
relevant for ham eller hende. 



Det siger Aalborg lufthavn DutyFree:

Samarbejdet med JCD har været fuldt ud tilfredsstillende for Aalborg 
Lufthavn. Selve systemet til vores DutyFree virker fantastisk godt, og det 
er meget brugervenligt.

Ordresystemet med minimum og maksimum gør, at vores personale 
kan bruge mere tid på gulvet, hvor de møder kunderne. Det er bygget 
til, at vi kan bruge vores tid på dét, det handler om, nemlig salg.

Jeg er overbevist om, at et så funktionelt og tidsbesparende system, er 
kommet for at blive.

 Martin Birkerod Vinter, Retail Manager
 Aalborg Lufthavn

Det siger HI-FI Klubben:  
Grundigt kendskab til vores forretning. JCD rammer hurtigere plet med 
implementeringen af nye løsninger. 
Det øgede kendskab gør dem også i stand til at se nye optimerings-
muligheder i vores forretning. Det har skaffet os mange effektiviseringer i 
papirarbejdet med både besparelser og færre fejl til følge. 
Vore trucks og stablere på lageret kører nu papirløst direkte på NAV, så al 
varehåndtering er optimeret med stregkodelæsere og realtidsbeholdning.

Leverancefejl er reduceret, statusoptællinger halveret i tid og forgæves 
søgen efter varer forekommer ikke. Til vores LS-Retail baserede kasse-
løsning har vi fået et nemt og overskueligt overvågningssystem. 

Vi kan nu være på for-kant med vedligehold og har dermed fået bedre 
performance og højere driftssikkerhed på vore kasseapparater.

 Jan Pedersen – It-manager
 Hi-Fi klubben

Det siger kontra coffee:  
Vi har brugt JCDs kasseløsning i vores detailbutik i lidt over et år. 
Med ca. 100-150 daglige transaktioner og 2200 varenumre, har kasseløsningen virkelig lettet vores administration i forhold til at bogføre 
den daglige omsætning i butikken. 

Kassen i butikken snakker direkte med vores lager- og bogføringsprogram Dynamics C5, så det er let på dagligt basis at trække dagens 
transaktioner over i Dynamics C5 og bogføre dem.
 
Ligeledes er det blevet mange gange lettere at lagerstyre og tilføre produkter på kassen og køre ensartede priser og tilbud, da alt data 
bliver trukket fra ét sted, nemlig vores Dynamics C5.
Jeg vil tro, vi har sparet 1-2 timers administration dagligt ved skiftet til denne løsning.

 Michael Holm, Butikschef 
 Kontra Coffee

Det siger Djurs Sommerland
Vi er glade for vores langvarige samarbejde med JCD A/S.  
JCD A/S assisterer vores forretning på flere områder – herunder både 
infrastruktur og retail/økonomisystem.

De kompetencer JCD besidder og det support-apparat, de tilbyder, er 
præcis det vi har brug for i driften af Djurs Sommerland. 

Vi har altid oplevet JCD A/S som en kompetent, pligtopfyldende og 
fleksibel samarbejdspartner – til gavn for vores forretning og de mere 
end 700.000 gæster vi har hvert år.

 Michael B Nielsen, Direktør. 
 Djurs Sommerland

Det siger Skallerup Seaside Resort
I Skallerup Seaside Resort har vi altid fokus på at optimere vores 
daglige opgaver således, at vi kan give vores gæster den bedste 
service. Det er elementært for vores organisation, at it-systemerne 
fungerer optimalt, og at vi ikke skal bruge unødige ressourcer på at 
servicere og vedligeholde disse.

Vi har de seneste år kunne konstatere at kompleksiteten i vores it er 
blevet større og større. Et af de vigtigste parametre for os var, at vi 
fandt en samarbejdspartner der havde forståelse for, og en god evne 
til hurtigt at kunne sætte sig ind i vores behov og setup.

Vi har fået en god service hos JCD, og opgaverne bliver altid løst, 
både hurtigt og på en professionel måde.    

   Henrik Nielsen, Teknisk Chef. 
   Skallerup Seaside Resort

Det siger Fårup sommerland  
Vagtplan-løsningen er virkelig effektiv i Fårup Sommerland. Vi kan både planlægge og være i dialog med medarbejderne i én og samme arbejds-
gang. Det sparer os for mange ressourcer. Både medarbejdere og ledere har altid overblikket, og der er for eksempel aldrig forvirring omkring 
vagter der byttes.

Vores løsning eksporterer data direkte til lønsystemet. På den måde undgår vi de manuelle arbejdsgange, som vi tidligere brugte timer på. 
I dag bruger vi under 30 minutter dagligt på at styre vagter til godt 500 medarbejdere.

Den integrerede tidsregistreringsløsning der håndteres ved hjælp af medarbejdernes personlige fingeraftryk, sikrer en hurtig og pålidelig registre-
ring at komme/gå tider. Der er tilmed mulighed for at fordele dagens arbejdstid på forskellige afdelinger eller arbejdsområder. 
 

   Jesper H. Jensen, Personalechef. 
   Fårup Sommerland

Kontakt os hvis du ønsker at få tilsendt brochure med pris- og produktoversigt.

JCD A/S
Email: info@jcd.dk
Telefon 70 12 00 03



TOSHIBA Kasseskuffe

CAB Printer

DATALOGIC HåndterminalTOSHIBA TCX Wave EVOLIS Magnetkort-printer

Yomani Kreditkort-terminal

SYMBOL Stregkodescanner DATALOGIC Bordscanner

Toshiba Bonprinter

Det siger Helle Hallen:

Vi bruger Microsoft Dynamics C5 og kasse-løsningen fra JCD A/S, som er både nem og enkel at bruge. 
Det er vigtigt for os at have en brugervenlig løsning. Det er let at tilpasse kasse-systemet i hverdagen, så det passer til de varer, som vi sælger. 
Vi har et godt samarbejde med JCD A/S og har stor tillid til den rådgivning, og de løsninger JCD leverer. 

Vi har altid mulighed for at finde hjælp og rådgivning hos vores konsulent hos JCD A/S

  
 Peder Foldager, Centerleder
 Helle Hallen

Det siger Nivaagaards Malerisamling: 

Vi søgte en leverandør til en kasseløsning, der var kompatibel med Microsoft 
C5 og samtidig kunne håndtere museets medlemsdatabase. Vi undersøgte 
flere muligheder, og efter en rådgivende samtale med JCD var vi ikke i tvivl om, 
at det var dem, vi skulle samarbejde med. 

Med godt 50.000 gæster om året har vi travlt med at servicere vores kunder, 
hvilket kræver, at teknikken bare fungerer. 
JCD har på meget professionel vis hjulpet os til bedre at kunne håndtere vores 
stærkt stigende antal årskortholdere og vores blomstrende museumsbutik. 

Vi har endnu ikke oplevet, at JCD ikke har kunnet løse en opgave, når nye 
behov til systemet opstår. 
De er inspirerende, effektive og leverer en service på højeste niveau, som vi 
værdsætter på Nivaagaards Malerisamling.  

 Andrea Rygg Karberg 
 Museumsdirektør
 Nivaagaards Malerisamling

Det siger Hunters game: 

Vi har brugt JCD A/S som leverandør i forbindelse med 
indføring af både nyt økonomi- og kassesystem bestående 
af fysisk kasse og dankort-terminal.

JCDs specialist var hurtig til at forstå og relatere sig til 
vores behov og forretningsgange. Vi har haft stor gavn af 
den vejledning han gav os i forhold til omlægning af pro-
cedurer og håndtering af det nye system i øvrigt.

I en travl hverdag er det vigtigt for os at få support, når vi 
har brug for det. 
Vi har altid kunne få assistance fra JCD indenfor 24 timer 
og umiddelbart ved akutte behov.

JCD har stået for alt lige fra oprettelse af mobil-pay til 
bestilling af anlæg og terminaler med videre.

  Alexandra Overgaard-Høifeldt
  Centerleder / Riffelinstruktør
  Hunters Game
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