Pressemeddelelse

Ocuco erhverver optikdelen fra Retail Planit
Hjørring, Danmark og Dublin, Irland.
Ocuco, den internationale software virksomhed
inden for optisk software, har erhvervet den
optiske del af Retail Planit A/S for et ukendt
beløb.
Ocuco, som leverer software til den optiske
detail handel og optiske laberatorier, har
allerede afdelinger I Frankrig, Italien, Spanien,
England, USA, Australien, Canada og Kina.
Retail Planit A/S er en dansk virksomhed med
helejede datterselskaber opererende i Norge
som Retail Planit Norge (tidligere Optimal Optik)
og I Sverige som Retail Planit Sweden AB
(tidligere Optitec AB).

Leo Mac Canna, CEO, Ocuco.

krav fra optikere i Sverige, Norge og Danmark.

Retail Planit er det Skandinaviske markeds
førende
leverandør
af
optisk
praksis
management software (PMS). Retail Planit A/S
leverer en fælles PMS løsning, OptitecRS, for
hele Skandinavien, der er skræddersyet til at
imødekomme de kliniske og forretningsmæssige

Som resultat af købet følger 12 meget erfarne medarbejdere med base i Norge, Sverige og
Danmark med til Ocuco for at opretholde den daglige og regionale drift/support, samt udføre
leveringer og opfylde de udviklingsmæssige krav hos optikerne.
Ocuco vil fortsat tilbyde OptitecRS løsningen til uafhængige optikere i regionen. OptitecRS vil
derudover blive styrket ved at integrere produktet med en bred vifte af Ocucos add-on moduler,
såsom webkalender og e-handel /Omni channel.
Ocucos Enterprise løsning, Acuitas, implementeret I globale førende kæder som Vision Express i
England, Salmoiraghi e Viganò i Italien og FYiDoctors i Canada, vil nu blive supporteret lokalt i
norden.
"De nordiske lande er synonymt med premium optisk detailhandel og High End optiske ydelser.
Det gør det til et perfekt marked for vores løsninger og ved at tilføje OptitecRS løsningen til vores
produktportefølje i samspil med de fremragende kompetencer hos medarbejderne, opnår vi nu en
unik position til at servicere de store krav optikerne har i hele regionen. "Siger Leo MacCanna, CEO
hos Ocuco.
"Med dette opkøb tilføres Retail Planit ressourcer til at udbygge sin nuværende base af uafhængige
optikere med OptitecRS, og på samme tid tilbyde nye enterprise løsninger, der opfylder behovene
i de større kæder." Siger Eric Huet, direktør i Ocouco Frankrig som står for at integreret den nye
nordiske del ind i Ocuco gruppen.

Pressemeddelelse
Ocuco vil byde internationale gæster (inkluderet de nordiske lande) velkommen på vores stand på
Silmo messen i Hal 6, stand H-120.

Om Ocuco
Ocuco blev grundlagt i Dublin i 1993 af Leo Mac Canna, som fortsat er administrerende direktør.
Virksomhedens rødder udspringer i levering af det kliniske registreringssystem Acuitas til
uafhængige optikere, der over tid er udvidet til også at omfatte deres detail og markedsføring
behov. I 1997 blev produktet også udvidet til at dække behovene i butikskæder, og siden da er
Acuitas blevet installeret i nogle af de største kæder i verden. I 2008 indtog Ocuco Lab
Management System markedet med købet af virksomheden Innovations i USA for yderligere at
udvide anvendelsesområdet for sin optiske software. Det seneste fokus område i laboratorierne har
været på udvidelsen af freeform funktionalitet, mens der i detaildelen er indført integrerede ehandels-produkter.
Mere end 8.750 lokaliteter i 40 lande anvender nu Ocuco software og tjenester. Virksomheden har
over 200 medarbejdere med base i USA, Canada, Irland, England, Wales, Frankrig, Italien, Sverige,
Norge, Danmark, Spanien, Australien og Kina.
Ocuco’s hovedprodukter er produkterne Acuitas og Innovations:
•

Acuitas softwarepakken indeholder Point of Sale (POS), Practice Management, EPJ og ehandel softwareløsninger til uafhængige optikere, indkøbsforeninger, butikskæder, optiske
laboratorier og oftalmologi klinikker. Over 2.000 uafhængige brugere verden over benytter
produktet, ud over Vision Express i Storbritannien, Salmoiraghi e Viganò i Italien, og
FYiDoctors i Canada.

•

Innovations er det mest udbredte Lab Management System i verden, der benyttes af store,
mellemstore og små detail- og engroslaboratorier. Samlet set bruger over 500
engroslaboratorier og uafhængige detailhandlere systemer fra Ocuco, ligesom 5 af de 10
største amerikanske optiske detailhandlere benytter systemet.

For mere information, besøg venligst www.ocuco.com

