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Bäste kund din automatanläggning är nu beställd och beräknas komma inom 6 – 8 veckor, 
leveransbesked med installationsdatum skickas till dig 3 veckor före installation i din butik.  
Nedan installationsguide är till för att både du som kund och vi som leverantör ska kunna planera allt 
förarbete till din automatinstallation. 
 
 

 Köpman/Tobaksansvaring 
 

 Ser till att internetuttag och strömuttag med 4 uttag 230V 10A är framdraget till den valda platsen för 
automatinstallationen. OBS! i vissa butiker finns det internet för videofilmsuthyrning med låg överföringshastighet, 
detta är ej tillräckligt för att säkerställa full drift av automatinstallationen. 
 

 Tänker igenom vem eller vilka som ska vara kontaktperson/er: 
- Automatansvarig (för denna person så lägger vi upp ett konto i GM_BOS där han eller hon kan göra 
   vissa förändringar i systemet och även få direkta felindikationer m.m.) 
- Personal som laddar produkter. 
 
För ovan var vänlig och skicka e-post till support@retaildirect.se med kontaktuppgifter för er automatinstallation. 
- Kontaktperson 
- Telefon och eller Mobiltelefonnummer 
- e-post adress (viktigt för att lägga upp konto i GMBOS) 

 
 Väljer sortiment i automater, Produkt, EAN, Pris. Använd Wordmall: Mall Produktlista Cigarettautomat och/eller Mall 

Produktlista Snusautomat. Skicka produktlistorna till support@retaildirect.se senast 2 veckor före installation. 
 

 Var installation får en unik databas i GM_BOS som innehåller allt ifrån konfiguration till bilder, priser, statistik m.m. Se 
INSTRUKTION GMBOS_GMVENDING KUND. 

 
 Påfyllning av produkter i automater görs av butikens egen personal. 

 

RetailDirect 
 Bilder mm laddas in i databas nivå 1 GMBOS med EAN och Pris. 
 Databas uppdateras kontinuerligt med nya produktbilder, även den unika databasen för var kund uppdateras 

automatiskt. Respektive kund kan därför lägga till och ändra enkelt i sin egna databas. 
 

 
Produkt Storlek i pixlar Upplösning Bakgrund/Övrigt Format 

Produktbild 90x150 96 - 150 Frilagd eller vit jpg 

Familjebild 320x320 96 - 150 Vit jpg 

Bakgrundsbild i Kiosk 1280x1024 96 - 150 Hel bild webbanpassad jpg 
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