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MARKEDSLEDENDE IT-LØSNINGER I VAREHANDELEN

– EINR designer og implementerer fremtidsrettede løsninger tilpasset kundens behov, sier Per

Atle Steinsland, daglig leder i EINR. Han fremhever særlig samarbeidet med Elkjøp om

prosjektet Next Generation Retail.

EINR er et rådgivnings- og

konsulenthus som er

spesialisert innen

varehandel, høyvolum

logistikk og systemløsninger.

Det handler om å

optimalisere vare�yten fra

produsent via komplekse

lagerløsninger og vareveier

og ut til forbruker.– Dette

gjør vi ved å automatisere/

digitalisere kundens

prosesser. Fremtidsrettet

teknologi setter oss i stand

til å berike prosessene slik at kundene våre kan tilby en forbedret kundereise. Fra å være et støtteverktøy,

tar vi forretningsplattformen helt inn i «hjertet» av bedriften, sier Steinsland. En reise med Elkjøp – Elkjøp

har gjort store digitale investeringer de siste årene. Det har vært et langsiktig løpmed fokus på

modernisering av tjenestetilbudet. Nye IT løsninger levert av EINR har vært en sentral del for å

tilrettelegge for digitalisering, effektivisering og en sømløs kundereise. Sentralt i prosessen er prosjektet

Next Generation Retail (NGR) som vi avslutter i år, sier Bjørn Dalen, prosjektleder NGR i Elkjøp. Dalen

forklarer: Med NGR byttes eksisterende butikkløsninger ut med fremtidsrettede og helhetlig løsninger.

Dette har medført nye effektive måter og jobbe på for de ansatte. For Elkjøp sine kunder vil dette være

synlig i butikkene. Alle butikkansatte får nye salgsverktøy, Point of Sale. EINR har levert en spesialutviklet

selgerapplikasjon, Blueberry, til bruk for selgere. Applikasjonen samler sømløst informasjon fra kilder som

PIM, ERP, mikrotjenester med �ere. All informasjon samles på ett sted og butikkansatte får

prosessorientert brukerstøtte. Elkjøp tar også i bruk EINR sin egen skybaserte kasseløsning POSBE, Point

of Sale by EINR.
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Per Atle Steinsland, 
Daglig leder i EINR

Norge i tet 

Tenker du at du må til utlandet for å �nne de beste løsningene? Det er ikke tilfellet, mener Steinsland. –

Norge er langt fremme. EINR lager løsninger i verdensklasse innen varehandelen. Tidligere rullet vi store 

tunge løsninger ut i butikk med krevende opplæring. I dag lager vi business apps tilpasset brukerne og 

prosessene som kan installeres hos tusenvis av brukere med ingen eller minimal opplæring, avslutter 

Steinsland.
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EINR AS

Øvre Slottsgate 18-20, 0157 Oslo 

Org. nr: NO 915 297 773 MVA E-

post: info@einr.no

http://einr.no/



