
DANMARKS BEDSTE 
totalløsning til din loppebutik

Komplet kasseløsning med bookingsystem til loppebutikker  
leveret i partnerskab af Amero og Loppestand.  

 
Totalløsningen er for dig, der driver en butik, hvor du udlejer  

stande/reoler eller lignende til private, der vil sælge deres ting, mod  
at du får kommission for salget.

Alt i én pakke

LOPPEMODUL INTEGRATION

BOOKINGSYSTEMKASSESYSTEM

til økonomisystemet e-conomic og 
standafregningsmodul

opretter og lager information om  
standlejer og deres salg

inkl. scanner, bonprinter osv. med online booking og 
oversigt over stande

måskemåske



Med et kassesystem fra Amero får 
du et komplet kassesystem. Du får 
touch kasseapparat med tilhørende 
bonprinter, pengeskuffe, hånd-
scanner, labelprinter, betalingster-
minal og licens til FlexPOS, der er 
gennemtestet i +1000 forretninger.

Når du køber et kassesystem 
gennem Amero, får du licens til 
FlexPOS kassesoftware. FlexPOS 
kassesoftware er udviklet med 
henblik på at være brugervenligt 
og spare medarbejderne tid i  
dagligdagen. Knapper og funktioner 
kan tilpasses til din butik.

BackOffice er et specialudviklet 
administrationsprogram der 
følger med FlexPOS kassesoft-
ware. Her kan man administrere 
produkter, opsætte kampagner, 
designe kvitteringer og meget 
mere. BackOffice har indbyggede 
statistikker og rapporter, så de  
vigtigste tal kan følges.

Vi har udviklet loppemodul.dk, 
som gør det nemt at drive en 
loppebutik. Ved oprettelse af en 
stand, får standlejer tildelt et unikt 
ID-nummer. Dette ID findes også 
på de stregkodelabels, standlejeren 
sætter på sine varer. Standlejere 
kan hjemmefra og på farten følge 
med i, hvor meget de har solgt 
for, og hvor meget de skal have 
udbetalt.

E-conomic er et essentielt  
økonomisystem for loppebutikker. 
E-conomic arbejder sammen med 
vores kassesystem og loppemodul.dk, 
så du er sikret, at du altid bogfører 
korrekt. Salgsdata fra kassesyste-
met sendes til e-conomic, som gør 
din dagsopgørelse og bogføring 
nem.

Alle butikker har brug for et kassesystem for at få en effektiv drift og indtjening. Ameros 
kassesystem hjælper dig og dine standlejere til at håndtere jeres samarbejde professionelt 
og helt uden problemer. 
 
Hos Amero er vi eksperter i kassesystemer til loppebutikker. Vi integrerer kassesystemet til 
økonomisystemet e-conomic, hvori du med Ameros afregningsmodul nemt og hurtigt kan 
afregne standlejerne. Vi har også udviklet loppemodul.dk, hvor både butik og standlejere 
kan følge med i salget på standen.

VORES LØSNING ER  
MÅLRETTET  
LOPPEBUTIKKER

SUPPORT
Hos Amero går vi meget op i at have god 
og engageret support, og vi sigter faktisk 
efter at have branchens bedste support. 
Vi lever af glade kunder, så vi gør alt hvad 
vi kan for at opnå dette.

Vores support er dedikeret og engageret 
og altid klar til at hjælpe. Vi tager i gennem- 
snit telefonen inden for 10 sekunder på 
hverdage mellem 9-17. Uden for almindelig 
åbningstid er vi klar på vagttelefonen, så 
du aldrig står alene med dit problem.

Amero har mange års erfaring med at levere løsninger 
til loppebranchen. Vi har mange glade kunder i loppe-
branchen allerede, og ønsker at hjælpe endnu flere. Vi 
servicerer mange butikker og kæder i hele Danmark, 
hvor vi leverer alt fra kassesystemer og forbrugsgoder 
til rådgivning og specialudvikling. Hos nogle butikker 
har vi været med helt fra start, mens vi hos andre er 
kommet til undervejs, med en opgradering fra deres 
daværende system. 

Vi har udviklet loppemodul.dk samt et afregningsmodul 
til e-conomic tilpasset lige præcis loppebranchen. Med de 
to moduler gør vi det nemt at drive IT-løsningen bag 
loppebutikken, så der bruges minimal tid på admini-
stration og maksimal tid på at skabe en succesfuld 
forretning.

Sammen med administrations- og bookingsystemet 
fra Loppestand, leverer vi en komplet løsning til  
loppebutikker.

KONFIGURERING
Vi står for konfigurering af dit kassesystem, 
integrationen til e-conomic samt
afregningsmodul og loppemodul.dk, så 
du er sikker på, at alt er sat rigtigt op. 

Vi gør det nemt at komme i gang, idet vi 
opretter medarbejderne i systemet, så 
dine ansatte kan begynde at ekspedere 
kunderne i kassesystem med det samme. 

Vi sørger også for at undervise butikkens 
ansatte i kassesystem, så alle ved hvordan 
de skal bruge alle de funktioner, der 
hører med.

Loppemodul sender stand-
lejer-data direkte til e-conomic, 
hvor standlejeren oprettes, så 
afregningen kan ske. Amero har 
udviklet et afregningsmodul i 
e-conomic. Med det værktøj kan du 
nemt og hurtigt afregne butikkens 
stande, hvor du også sikrer dig, 
at standlejerne får det korrekte 
beløb udbetalt.

Vi har samlet alt, 
hvad du skal bruge i 
én pakke. Du sparer 
tid og kan koncentrere 
dig om kunderne, 
mens vi tager os af 
det tekniske.
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Loppestand har i samarbejde med Amero udviklet  
Danmarks måske bedste totalløsning til din loppebutik, 
hvor du får alt i én pakke. Med et online bookingsystem 
på din hjemmeside, kan dine standkunder planlægge, 
se, booke og betale deres stande hjemmefra. 

Bookingsystemet er lavet med færdig integration til 
FlexPOS kassesoftware, der er udviklet eksklusivt i 
samarbejde med Amero, for at levere en totalløsning, 
der gør hverdagen nem for dig og dine kunder.

Med et bookingsystem kan du nemt skabe overblik, så 
du kan fokusere på kundeservice og salg. Totalløsningen 
er din sikkerhed for, at du kan drifte din butik både fysisk 
og på nettet. SideWalk, som har udviklet Loppestand 
bookingsystem, tilbyder også tilvalgskøb af både  
hjemmeside, webhotel og hosting.

INTEGRATIONER TIL 
AMERO KASSESYSTEM

Med online booking giver du dine 
kunder mulighed for at booke en 
stand nemt og enkelt.
Bookingsystemet er opbygget i 
trin, og er brugervenligt både på 
desktop og mobile enheder.
Loppestand er en moderne løsning 
til dig, som vil give dine kunder 
en ekstra god oplevelse, inden de 
kommer ned i butikken.

Loppestand er designet til at gøre 
det nemt og overskueligt for dine 
kunder, at gennemføre en booking 
gennem vores frontend system. 
Kontakter kunden dig direkte, er det 
også muligt at du selv kan udføre 
bookingen. Denne funktion giver 
dig muligheden for at oprette 
dine kunders bestilling manuelt, 
og uden at dine kunder behøver 
at gennemgå bookingflowet.

Brugerstyring er din sikkerhed for, 
at din butik altid kan være i drift, 
uden at du skal tænke over, om 
dine medarbejdere sletter stande, 
skriver forkerte priser eller opretter 
kunder forkert. Du bliver selv  
administrator for bookingsystemet, 
og den som tager ansvaret for, 
hvilke roller en medarbejder skal 
have.

Dine kunder kan betale med mere 
end 360 forskellige betalingskort 
og MobilePay. Vi anvender Quick-
Pay som indløsningspartner. Det 
sikrer, at alt hvad du modtager 
af penge er betalt upfront, så du 
kan tage godt imod kunden, når 
de møder dig i butikken, uden at 
skulle bruge tid på afregning.

Med ordreadministration samler 
Loppestand alle data på kunden 
samt det ID-nummer som følger 
salget på Loppemodul.dk.

Med forskellige farver på oprettede 
bookinger og deres status, gør vi 
Loppestands dashboard nemt og 
overskueligt, og giver dig det bedste 
overblik over din forretning. 
Du har mulighed for at se både 
gennemførte bookinger og deres 
status. Du vil også nemt kunne 
se, hvornår en booking udløber, 
sådan at du kan tage kontakt og 
gøre kunden opmærksom.

Loppestand er et moderne administrations- og bookingsystem, som giver dine kunder  
muligheden for at booke stande i din loppebutik online via din hjemmeside. Loppestand giver 
et samlet overblik og letter din hverdag med at holde styr på dine reoler, stande, priser og 
dine kunder.  
 
Bookingsystemet er særligt tilpasset loppebutikker og med fuld integration til dit kassesystem. 
En optimal løsning som højner kundeoplevelsen, letter arbejdsgange og gør dit arbejde mere 
flydende. 

Step 1: Vælg standtype
Først vælger din kunde, hvilken type 
stand der ønskes. Her kan du selv tilføje 
billeder af dine forskellige stande, så kunden 
ved, hvordan standen ser ud.

Step 4: Godkend valgte stand
Til sidst skal bestillingen bekræftes – 
bestillingen er nu færdig. Når kunden 
sender bestilling afsted, lander den 
automatisk i dit bookingsystem, og 
hverken du eller kunden behøver at 
foretage sig mere.

Step 3: Tilføj stand til kurven
Når standtype og perioden er valgt, 
skal kunden vælge standens placering 
i butikken. Her har du mulighed for 
at tilføje et billede eller en tegning af 
butikken, så de kan få et overblik over 
placering og standnumre.

Step 2: Vælg bookingperiode
Derefter skal kunden vælge, hvilken 
periode standen ønskes. Perioden 
vælges nemt og visuelt i en kalender. 
Mulige lejeperioder definerer du selv.

Step 5: Afslut og betal
Det er helt valgfrit, om du ønsker en 
online betalingsløsning. Det gør dog 
processen lidt nemmere. Med online 
betaling af bookinger, opnår du sikkerhed 
og binding på dine standkunder, når 
de booker en stand.

BOOKINGFLOW
Bookingflowet på loppestand.dk er meget 
brugervenligt, og de fleste vil kunne  
gennemføre en booking på få minutter. 
Dette sparer tid for både dig og dine kunder. 
Bookingflowet i Loppestand foregår i 5 
simple trin.
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Loppemodul.dk sender 
standlejers oplysninger 
til kassesystemet, hvor 
standlejer oprettes med 
produktnummer.

Såfremt du ønsker at gå i dybden med, hvordan Ameros og 
Loppestands løsning rent faktisk er skruet sammen, kan du 
se hvordan totalløsningen arbejder sammen i nedenstående 
grafik. 

Du får altså en komplet løsning lavet af to solide virksomheder, 
der forener det bedste fra to verdener. Vi har prøvet det mange 
gange før, og hjulpet hundredevis af forretninger og forskellige 
brancher i gang med deres booking- og kassesystem. Vi skal 
også nok finde en god løsning, der passer dig og din butik.

ALT DET TEKNISKE
Efter booking gennem Loppestand.dk sendes  
informationen til Loppemodul.dk. Her oprettes standlejer 
med et unikt ID-nummer. Dette ID-nummer vil fremgå på 
Loppemodul, de fysiske stregkoder, kasseapparatet og 
i e-conomic. Standlejer oprettes i samme omgang som 
leverandør i e-conomic med det samme ID-nummer, så 
du kan afregne med dem der.   
 
Loppemodulet giver standlejer mulighed for at logge ind 
og holde øje med deres salg og hvor meget de står til at 
få udbetalt ved næste afregning fra butikken.

Integration til e-conomic er en forudsætning for at kunne 
bruge Ameros loppemodul. Vores kassesystem er bygget 
til at arbejde tæt sammen med e-conomic. Integrationen 
automatiserer overførslen af data mellem kassesystemet 
og e-conomic. Det gør den daglige bogføring hurtig og 
effektiv. Du sparer tid hver dag, da du undgår manuelt 
at skulle taste tallene i e-conomic, og du undgår samtidig 
risikoen for tastefejl. Du laver din dagsopgørelse i kasse-
systemet og denne overføres automatisk til e-conomic 
via FlexPOS BackOffice.

I e-conomic samles information om standlejer såsom: 
kontonummer, navn, adresse, telefonnummer, satsen for 
kommission osv.

Vi har udviklet et afregningsmodul i e-conomic specifikt 
til loppekunder. Vi har gjort det nemt at afregne loppe-
stande på én gang, frem for at skulle gøre det manuelt 
for hver stand. Ved at bruge Loppemodul.dk til oprettelse 
af standleje, vil alle lejers informationer sendes videre til 
e-conomic. Standlejer er oprettet med en unikt ID-nummer 
som også fremgår af dennes salg i butikken. På denne 
måde vil du kunne afregne standlejer for deres salg.

SÅDAN KOMMER DU I GANG?

PRAKTISK I BUTIKKEN
Ved oprettelsen af standlejer får standkunden 
et unikt ID-nummer. Efter oprettelsen printes 
stregkodelabels ud til kunden, som de kan 
mærke deres varer med. Det unikke ID-nummer 
fremgår af stregkoden, så varen er knyttet til 
en specifik stand. 

Hver standlejer har deres eget unikke nummer, 
som går igen på alle standlejerens stregkode-
labels.

Når varen skal betales, scannes stregkoden og 
prisen tastes ind på kasseapparatet. Labels er 
med permanent lim, så de ikke kan flyttes til 
andre varer. Manillamærker bør anvendes ved 
tøj og andre varer, hvor dette er nødvendigt.

Standlejer oprettes, booker stand og betaler. 
Alle oplysninger sendes automatisk til 
Loppemodul.dk, hvor standlejer kan 
følge salget af sine varer og se beløb til 
udbetaling fra butikken.

Salgsdata fra FlexPOS BackOffice 
sendes til e-conomic, som gør 
bogføring nem. Standlejer oprettes 
også i e-conomic, så du nemt kan 
afregne korrekt til standlejer med 
Ameros standafregning.

Kassesystemet består af touch 
kasseapparat, FlexPOS 
kassesoftware og FlexPOS 
BackOffice. Standlejer fremgår 
som et ID-nummer i kasse-
systemet. Salgdata sendes til 
FlexPOS BackOffice.

Standlejer får tildelt et ID-nummer, 
og der kan printes labels til standlejer 
fra kassen. Salg fra kassen sendes fra 
BackOffice videre til Loppemodul.dk.

Loppemodul.dk sender  
også standlejers oplysninger 
til e-conomic for nem stand-
afregning.

TAG EN SNAK MED OS om dine krav og behov
Book et møde - helt uforpligtende

77 34 34 80  info@amero.dk



Ved Lunden 9
8230 Åbyhøj 

 
Tlf. + 45 77 34 34 80

info@amero.dk
www.amero.dk

Messingvej 40 B, 
8940 Randers SV 

 
Tlf. + 45 71 96 10 66
hello@side-walk.dk

www.side-walk.dk

Bookingsystemet Loppestand er udviklet af SideWalk. Vi er et moderne webbureau 
og software udviklingshus beliggende i Randers. SideWalk har siden 2005 leveret 
komplekse bookingsystemer, hjemmesider, webshops, mobilapps og digital 
markedsføring til en bred vifte af kunder. Vi er et fullservice bureau med fokus 
på brugervenlige løsninger. 
 
Loppebutikker, genbrugsbutikker og second hand-butikker har de sidste år haft 
en stigende kundemasse, hvilket har øget interessen og behovet for et mere 
brugervenligt og automatiseret alt-i-ét system. Bookingsystemet Loppestand er 
derfor udviklet i samarbejde med genbrugsbranchen. 

Amero har siden 2011 leveret simple og brugervenlige kassesystemer, der gør det 
muligt at drive en succesfuld forretning. Vi har hjulpet +600 kunder, som er alt 
fra den nystartede butik til kæder, offentlige institutioner, museer samt 
genbrugsbutikker og loppebutikker.

Vi ønsker, at loppebutikker i Danmark får succes, og derfor har vi udviklet 
løsninger specifikt til loppebutikker, som sparer tid og giver en god oplevelse for 
standlejere. Vi tager hånd om processen fra A-Z, så alt fungerer, og du kan komme 
hurtigt i gang med en løsning fra Amero. Er der spørgsmål eller brug for hjælp, har 
vi et dedikeret supportteam, som er klar til at hjælpe inden for 10 sekunder.

FASTE PRISER TILVALGSKØB

Leje
af Amero kassesystem og mere

Pr. mdr./ 36 mdr.

Kontant 24.999,-
Inkl. konfigurering og undervisning

Licens
af FlexPOS kassesoftware, loppemodul  

og standafregningsmodul

1.499,-Kr.

Pr. mdr.
849,-Kr.

Opsætning
af Loppestand bookingsystem

Licens
af Loppestand bookingsystem

1.299,-Kr.

Pr. mdr.

Inkl. dansk support
Hosting af Loppestand løsning

Min. 12 mdr. binding

3.999,-Kr.

Opstartsbeløb

Opsætning af bookingsystem
Integration til Amero kassesystem

Undervisning i systemet
Ekskl. datamigrering fra gammelt til nyt system

Hjemmeside
standard Wordpress tema

Webhotel og Hosting
kun ved tilkøb af hjemmeside

4.999,-Kr.

Opstartsbeløb

Wordpress hjemmeside
Brugervenligt administrationssystem

Inkl. 1 times tlf. undervisning
Ekskl. webhotel og hosting

Pr. mdr.

Min. 12 mdr. binding
10 GB plads

Gratis  SSL certifikat

149,-Kr.

*Leje og licens afregnes gennem Amero

*Opsætning og licens afregnes gennem SideWalk *Webhotel, hosting og hjemmeside afregnes 
gennem SideWalk

Inkl. dansk support


