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a) SKRIVEBORDET 
Skrivebordet er det første som man vil se, når man er logget på. 

De 4 farvede felter viser ens salg online. Dvs. at de viser salget her og nu, indtil man har lavet 

dagens aflæsning og nulstillet sin kasseterminal. 

De 2 grafer viser omsætning som diagram, og produktfordelingen som ”lagkage”. Her kan du vælge 

på uge, måned og år-niveau. 

Top5 salget viser de 5 produkter som der er solgt flest af, den forgangne dag. Her kan du se 

varenavnet, gruppen, antal kunder og stk. samt beløbet. 
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b) MENUBJÆLKEN 
I venstre side er der en menu, denne har en del funktioner. 

 

Øverst oppe er der information om hvem som er logget ind, firmaets navn, samt at man kan logge 

ud igen. 

c) RAPPORTER (menu) 
Rapporter giver måske lidt sig selv. Du kan tage rapporter på alt den data som er sendt op i skyen. 

Du kan gemme det som .pdf, .csv, .xls eller bare se det på skærmen. 

d) GRAFER (menu) 
Grafer giver måske også lidt sig selv. Du kan se grafer for alt statistik som er sendt op i skyen. 
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e) ELEKTRONISK JOURNAL (menu) 
Elektronisk Journal er stedet hvor du kan finde gamle kvitteringer m.m. 

 

I første kolonne kan man vælge en dato, dernæst kan man vælge den pågældende terminal. 

Nedenunder får man en oversigt over alle ens Z aflæsninger. Vælger man en dato, så vil alle 

kvitteringer/udskrifter komme til syn i den midterste kolonne. 

Den midterste kolonne viser hver enkelt udskrift som er sket på den valgte terminal. Klikker man 

på én bestemt kvittering, så vil denne kunne ses på kolonnen til højre. 

Du kan evt. søge på et bestemt klokkeslæt, kvitteringsnummer, ekspedient, beløb eller varenavn i 

den midterste kolonne. Så vil man kun kunne se det som dækker ens søgning. 
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f) EKSPEDIENTER (menu) 
Ved ekspedienter kan du oprette, redigere eller slette dine ekspedienter på terminalen. 

 

Du har mulighed for at ændre eller slette, ved at trykke på blyanten til venstre for 

ekspedientnummeret. 
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g) PRODUKTER (menu) 
Under produkter kan du oprette, redigere eller slette produkter på terminalen. Igen ved at benytte 

knapperne yderst til venstre. 

 

Når du benytter blyanten (rediger), så åbner sig et nyt vindue. Hvor du kan redigere det som du vil 

have lavet. Det er det samme billede du vil få op, hvis du skal oprette en ny vare. 
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h) GRUPPER (menu) 
Varegrupper fungerer på samme måde som produkter. Det er grupperne som styrer hvor dine 

produkter er synlige på terminalen. 

i) KATEGORIER (menu) 
Kategorier fungerer på samme måde som produkter og grupper. 

j) PARAMETRE (menu) 
Parametrene styrer hvor det enkelte produkt skal printes. Denne skal som regel ikke benyttes, da 

det kan have store konsekvenser for ens printerindstillinger. 

k) MOMS (menu) 
Moms er i Danmark 25% i de fleste tilfælde, men man kan oprette nye momsgrupper, dog skal man 

huske at det skal ændres på det pågældende produkt efterfølgende. 

l) INDSTILLINGER (menu) 
Indstillinger er selve information omkring skyen og terminal(erne). Her kan man se 

firmainformationer, abonnement, butikker, terminaler, bruger – og man kan invitere nye bruger til 

at få adgang til skyen. 
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m)  BACKUPS (menu) 
Hver terminal sender sin nyeste backup fil med dagens aflæsning. Således har man altid den nyeste 

fil, hvis der skulle ske noget med terminalen. 

Evt. hvis man skal have hjælp af forhandlerens support, så kan denne hentes ned, og der kan laves 

rettelser, og man kan sende en ny backup fil retur til terminalen med rettelser. 

n) CLOUD TJENESTER (menu) 
Dette er reklame for hvad firmaet bag SalesBO også kan. 

o) STOCK MANAGEMENT (menu) 
Dette punkt er under udvikling, og kræver at man opgradere sit abonnement. Ring evt. og hør 

nærmere om dette. 

p) CRM (menu) 
Dette punkt er under udvikling, og kræver at man opgradere sit abonnement. Ring evt. og hør 

nærmere om dette. 

q) HJÆLP (menu) 
Dette punkt er under udvikling.  

r) Hvad synkroniseres 
Ved synkronisering af data, vil en terminal opdateres med følgende data: 

- Hovedgrupper 

- Varegrupper, varer, parametre 

- Selektiv vare 

- Set menu og set menu opsætning 

- Momstabeler 

- Valuta 

- Rabatter 

- Ekspedienter og ekspedientgrupper 

Tilføjelse til listen, så vil al salg og rapport data som bliver lavet på terminalen overføres 

til ”skyen” efter synkroniseringen. Salg og andet som er lavet på kassen før synkroniseringen, 

vil ikke blive overført. 

Kvitteringer for salg på terminalen vil blive overført til ”skyen” senest 30 sekunder efter salget. 

Bemærk at bordsalg først er færdigt, når den rigtige regning er udskrevet. 

Z rapporter bliver overført senest 2 minutter efter at denne er lavet på terminalen. 

s) Hvad bliver IKKE synkroniseret 
 

a. Bontekst 
Bontekst er ikke synkroniseret til ”skyen”. De skal manuelt indtastes ind i hver terminal. 

b. Rapporttekst 
Rapporttekst synkroniseres heller ikke. (”Settings”, ”Register detail 

settings”, ”Feature”, ”Report text”) 

 


