
Solutions
- Aanpassen @FRESH software 

om te werken met betaalauto-
maten.

- DIGI SM5500 EVP++ verbinden 
met de betaalautomaten. 

Benefits

De flexibiliteit en de compabiliteit 
van de 5500G toestellen zorgen 
ervoor dat de weegschalen en de 
betaalautomaten perfect samen-
werken. Hierdoor dient het perso-
neel geen contact meer te hebben 
met geld. 

Business Needs

Renmans is een grote 
organisatie met ongeveer 400 
winkels. Om het aantal fouten in 
cash handling te reduceren 
hebben ze cash betaalautomaten 
in hun winkels geïnstalleerd. 
Deze automaten moesten 
verbonden worden aan het 
@Fresh systeem en de DIGI 
weegschalen. 

Renmans kiest voor SM5500G 
om cash betaalautomaten te integreren.
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Company: 
Renmans

Country: 
Belgium, France, Luxemburg

URL: 
www.renmans.com

Industry: 
Retail (Butchery)

Technology:
・SM5500G EVP++ 
・TVP printers
・@Fresh (Scale manage-

ment software ontwikkeld 
door DIGI Benelux)

Number of employees:
Meer dan 400 slagerijen in 
drie landen, 4000 werkne-
mers

“ Het geïntegreerde betaalsysteem bespaart tijd en geld.”
Luc Van De Vijver, Renmans



Renmans kiest voor SM5500G 
om cash betaalautomaten te integreren.

Maar de bedrijfsvoering en backoffice 
van de onderneming zijn hypermod-
ern. Ze kunnen perfect elke vestiging 
monitoren, hebben een perfect 
voorraadsysteem en er gebeurt een 
constante analyse.

DIGI, meer dan weegschalen

Voor Renmans is DIGI meer dan een 
producent van weegschalen. DIGI 
heeft @FRESH ontwikkeld, een ERP 
pakket dat nauw aansluit bij de noden 
van Renmans. Met dit ERP, de 
weegschalen en nog enkele kleine 
toepassingen zoals de EVP printers 
kan je DIGI gerust een totaalpartner 
noemen. Wat zijn de voornaamste 
tools die Renmans gebruikt?

 - SM 5500G EVPLL weegschalen. 
De krachtigste DIGI weegschaal. 
De weegschal is gebouwd speci-
fiek voor gebruik in de Renmans 

Wie is Renmans?

Renmans is al verschillende generat-
ies een begrip in de slagerijwereld. 
Maar het was Henri Renmans die de 
zaken uitgebreid heeft. In 1987 
opende hij verschillende slagerijen in 
België. Eén was vlak naast een Aldi 
supermarkt, die geen vlees verkocht. 
De combinatie bleek een schot in de 
roos en werd een vaste formule. 
Tegenwoordig heeft Renmans 
ongeveer 400 beenhouwerijen 
geopen in België, Luxemburg en 
Frankrijk.

Traditionele bereidingen maar 
moderne bedrijfsvoering. 

Renmans verwerkt zijn vlees op de 
traditionele wijze. Zo gebeurt de 
versnijding nog in de beenhouwerijen 
zelf en worden de bereidingen 
artisanaal gemaakt.

winkels. Renmans koos ook voor 
de snelste uitvoering zodanig dat 
operators amper downtime hebben 
en de klant snel geholpen wordt. 
Renmans koos voor de linerless 
optie omdat ze een behoorlijk 
aanbod traiteurproducten hebben 
die een groter etiket nodig hebben.
 - @FRESH. Een op maat gemaakt 

ERP systeem, speciaal voor 
Renmans. Het is in staat alle 
complexe facturatie en andere 
administratieve handelingen uit te 
voeren. Ook naar analyse en 
rapportage toe voldoet @FRESH 
aan alle wensen. 
 - Verschillende scanners en printers 

zorgen voor een naadloze samen-
werking tussen @FRESH en de 
weegschalen. Zo is er een uitge-
breid loyaliteitssysteem, kunnen 
klanten punten sparen, is er een 
volgnummersysteem … 
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about DIGI Group
Established in 1934 in Japan, DIGI has more than 80 years history.  We have always been a leading company with retail 
solutions in the area of IT system, checkout/POS, weighing and packaging.  We made numerous world-first innovations 
and have been contributing to rationalization for retailers.  DIGI sales and service network covers about 150 countries 
across the world.  We value both globalization and localization to provide the best solutions with quality products and 
service where the customers are located in the world.


