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Zoals bekend heeft CLARITY & SUCCESS - de wereldwijde leverancier van 
software en hardwaresystemen voor de sieraden- en horloge-industrie - in 
juli van dit jaar JUPA overgenomen en daarom presenteerde het bedrijf haar 
diensten tijdens de Jewels & Watches Retailbeurs. “De Trade Mart is de perfecte 
plek om met de vele JUPA-klanten te praten en ons voor te stellen”, zegt Jacques 
Bäumer, Country Manager van CLARITY & SUCCESS Software B.V. “We 
hebben drie geweldige dagen gehad op de Retailbeurs, die hebben bijgedragen 
aan het samenvoegen van JUPA en CLARITY & SUCCESS, niet alleen technisch 
maar ook interpersoonlijk”, vat Jacques Bäumer positief samen.

‘PICTURE APP’ EN ‘REPAIR APP’
Speciaal voor de Nederlandse klanten heeft CLARITY & SUCCESS een prachtige 
aanbieding. Tegen het einde van het jaar kunnen klanten voor een eenmalige 
vergoeding van €99,- in plaats van €198,- de populaire ‘Picture App’ en ‘Repair 
App’ laten installeren. “Het daaropvolgende gebruik is kosteloos. De apps 
zijn compatibel met IOS en Android. Met de Picture-app kunnen juweliers, 
goudsmeden en horlogemakers snel en eenvoudig meerdere foto's maken met 
hun smartphone of tablet of reeds gefotografeerde goederen uit de fotogalerij 
rechtstreeks naar het elektronische goederenbeheersysteem overbrengen. De 
foto's uit de foto-app zijn ook geschikt voor reparaties, edelmetaalaankopen, 
certificaten, vouchers, klanten, medewerkers of leveranciers.”

SNEL EN EFFECTIEF 
Het CLARITY & SUCCESS-Supportteam is bezig met het opzetten van een 
webservice voor de vlotte overdracht van de beelden. “Dit maakt het ook 
mogelijk om de afbeeldingen aan het juiste artikel toe te wijzen door eenvoudig 
een QR-code op het scherm van de juwelierbeheersoftware te scannen. 
De afbeeldingen worden vervolgens rechtstreeks in het afbeeldingspad van 
de software opgeslagen. De reparatie-app werkt net zo snel en effectief, 
waardoor juweliers reparaties inclusief foto's kunnen registreren via het 
mobiele apparaat, ontvangstbewijzen voor de reparatie kunnen afdrukken en 
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de status van reeds ingevoerde reparaties kunnen opvragen door te zoeken 
naar klantgegevens of reparatienummers. Bij het aanmaken van een nieuwe 
reparatie is er ook de mogelijkheid om een nieuwe klant in te voeren, de 
reparatie direct op deze klant op te slaan of bestaande klantgegevens uit 
de database van de juwelierbeheersoftware te laden en nieuwe klanten de 
gegevensbeschermingsverklaring te laten ondertekenen.”

Om de documentatie van de reparatie zo nauwkeurig mogelijk te maken, 
kunnen met de ingebouwde camera van de terminal meerdere opnamen worden 
gemaakt en voor de reparatie worden opgeslagen. “Zodra er een nieuwe reparatie 
is aangemaakt, kan de klant de reparatieopdracht direct met zijn vinger op het 
touchscreen ondertekenen. Uiteraard kan deze app ook eenvoudig worden 
verbonden met het bestaande CLARITY & SUCCESS-goederenbeheersysteem 
door te communiceren met de hoofdcomputer via wifi of internet.”

Meer informatie op: 
www.juweliers-software.nl
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