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1. Krav og kompatible terminaler 
SalesBO app skal installeres op Casio terminaler. Kravene for app’en er: 

Supporterede Casio terminaler: V-R200, V-R7100 

Android OS version:  4.2.2 

Casio Premium/ERA version: 3.0.0 

 

2. Installering af SalesBO på en Casio terminal 

a) Før installationen 
Sørg for at terminalen opfylder de krav som der stilles for installation af SalesBO. Hvis versionen er 

mindre, så opdater terminalen først. 

Note: Se afsnit 7 for opdatering af Casio Premium/ERA. 

b) Downloading og installering 
SalesBO kan downloades gratis fra SalesBO hjemmeside. Åben webbrowser på din terminal, og tast 

https://salesbo.com/binaries/salesbo-latest.apk. Du vil blive spurgt om, hvad der skal foretages: 

Vælg ”Install” og følg instruktionerne. 

Efter at Android har installeret, så åben app’en. Nedenstående vil komme frem, dette behøves kun 

at gøres én gang. Vælg ”Install”. 

 

Fig. 1: SalesBO installation 

  

https://salesbo.com/binaries/salesbo-latest.apk
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c) Forbind terminalen til ”skyen” 
Efter installationen, skal terminalen forbindes med SalesBO ”skyen” (se fig. 2). Du kan nu vælge 3 

muligheder: 

 

Fig. 2: Forbind terminalen til ”skyen”. 
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a. Registrer ny konto 
Hvis du ikke allerede har en SalesBO konto, så skal du vælge CREATE NEW ACCOUNT. Dette 

vil oprette en konto, og initialisere en database til kunden. 

Note: Dette skal gøres på MASTER terminalen. Efter registrering, vil terminalen sende al 

data op i ”skyen”, og dette vil danne grundlag for de efterfølgende terminaler (hvis man 

har flere). Så det er vigtigt at den første terminal er opdateret. 

Udfyld med brugerdata og forretningsinformation. Husk at benyt en mail som virker, da 

denne vil være dit login. Især, hvis du glemmer dit password, så kan et nyt kun sendes til 

denne adresse. 

Vælg ”register” for at oprette ny konto, og synkroniseringen begynder. Se afsnit 3 for 

synkronisering. 

 

Fig. 3: Opret ny konto. 
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b. Tilføj ny terminal til eksisterende konto 
Hvis du allerede har en eksisterende SalesBO konto, og denne terminal ikke har være 

forbundet før. Vælg ”Connect new terminal”. 

Note: Når du tilføjer en terminal til eksisterende konto, så vil data fra skyen overskrive 

data på terminalen. Se afsnit 3 for hvad der synkroniseres. 

Log ind med dine data, og du vil se alle dine lokationer på din konto. Hvis du vil tilføje din 

terminal til en lokation som ikke er oprettet, så skal dette gøres først. Dette gøres via 

SalesBO web app. 

Vælg den korrekte lokation og terminalen vil tilføjes din konto. 

c. Forbind en registreret terminal 
Hvis du allerede har en eksisterende SalesBO konto, og denne terminal har været forbundet 

før. (Hvis du geninstallere SalesBO app) vælg ”RECONNECT” og log på med dine data. 
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Synkronisering 
Efter terminalen er forbundet til ”skyen”, så vil den begynde at synkronisere data. Terminalen vil 

synkronisere data med forudbestemte intervaler. Se afsnit 4.3 ”Synkroniseringstidsplan” for hvordan du 

ændrer standard værdier. 

Hvis man ønsker at gøre dette manuelt, så gøres dette via ”main menu”, ”tasks”, Sync”. 

a) Synkronisering af første terminal 
Hvis terminalen er den første (Master), så vil al data blive synkroniseret op i ”skyen”. Ved den 

første synkronisering, vil data ikke blive slette eller ændret på terminalen. Den sender kun 

data til ”skyen”, processen kan tage mellem 10 og 60 minutter, hvilket afhænger af 

datamængden. 

Note: Lad synkronisering blive færdig, før andre terminaler tilsluttes ”skyen”. Processen er 

færdig, når ”Sync” fjernes fra listen. (Se til højre i fig. 4) 

 

Fig. 4: Hovedmenu 

b) Tilføj flere terminaler 
Når en terminal tilføjes på en eksisterende konto, vil den automatisk downloade data 

fra ”skyen”, og overskrive produkter og opsætning. Se afsnit 3.3 og 3.4 for yderligere detaljer 

om hvad der synkroniseres og hvad der ikke gør. 
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c) 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. 

d) 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”) 
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Synkronisering 

 

Fig. 5: SalesBO opsætningsmenu 

a) Client version 
Versionsnummer og dato for nyeste installerede app. Tast her for at downloade opdateringer. 

b) Casio Serial Number 
Serienummeret på den terminal som SalesBO er installeret på. 

c) Synkronization schedule 
Hvornår skal der synkroniseres med ”skyen”. Tider kan tilføjes, ved at vælge tidspunkt og 

klikke på ”add”. 

d) Synchronization method 
Der er 3 synkroniseringsmuligheder: Push, Pull og Two-way 

e) Start on Boot 
Du kan vælge dette fra ved at trykke på linjen. Men så vil SalesBO IKKE starte, hvis terminalen 

af en eller anden årsag genstartes. 

f) Synchronize Backups 
Vælg denne til, hvis du ønsker at Backups på terminalen skal sendes til ”skyen” under normal 

synkronisering. Hvis ”retrieved backup type” (se afsnit 4.7) er krydset af, så modtager ”skyen” 

seneste backup fra terminaler som er tilføjet denne konto. 
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g) Reset Synchronization Timestamps 
Re-synkronisering af al data fra ”skyen” til terminalen, kan gøres ved at nulstille tidsstemplet 

på terminalen. Dette vil gøre at ved næste synkronisering, så slettes alt på terminalen, og der 

hentes ny data fra ”skyen”. 

Dette skal kun gøres, hvis man har geninstalleret eller opdateret Casio Premium app. Se afsnit 

7 for mere information om installering/opdatering. 

h) Installation 
Her kan du se geninstallere SalesBO eller se yderligere parametre. 

i) Send report 
Send status og Log filer til SalesBO udviklere for analyse. Brug kun denne hvis SalesBO support 

efterspørger dette. 
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Opgaver 

 

Fig. 6: Tasks 

a) Manual synchronization 
Normalt synkronisere terminalen med ”skyen” efter en given tid (se afsnit 4.3). Men man kan 

lave en manuel synkronisering, ved at vælge ”SYNC”. 

b) Send Z 
Hvis der er forekommet en fejl (f.eks. netværksfejl) og en Z rapport ikke er sendt. Så kan du 

ved at trykke ”SEND Z” sende den manuelt. Normalt er denne option ikke nødvendig, da fejl 

ved synkronisering prøves igen og igen. Dog kan der forekomme episoder, hvor dette kræves.  

c) Check unsent Receipts 
”CHECK UNSENT” gør at du kan søge og sende alle kvitteringer, som ikke er sendt til ”skyen” 

(f.eks. ved netværksbrud). Normalt er denne option ikke nødvendig, da fejl ved synkronisering 

prøves igen og igen. Dog kan der forekomme episoder, hvor dette kræves. 

d) Upload terminal backup to cloud 
Vælger man ”UPLOAD BACKUP”, så vil den seneste backup fra terminalens lokale database 

sendes til ”skyen”. Her vil de 10 seneste backups for hver terminalen gemmes. For at uploade 

en backup, så skal dennes laves på terminalen. 

e) Download backup from the cloud 
Hent den seneste backup fra ”skyen”. Her kan du vælge ”Latest local backup” (den enkelte 

terminals seneste backup) eller ”Common backup” (den seneste backup af alle terminaler). 
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Opdatering af SalesBO 
SalesBO kan opdateres direkte fra app’en. For at se om der er evt. opdatering, så til ”Settings”, og tryk 

på Versionsfeltet. Hvis der er en opdatering, så vil den spørge om denne skal installeres. 

Efter installation, genstart terminalen for at færdiggøre opdateringen. 

Installaring eller opdatering af Casio Premium 
Installering, geninstallering eller opdatering af Casio Premium app skal ske iflg. Casio manual. Men man 

skal lige have disse ting i tankerne, hvis man har SalesBO kørende: 

Når Casio Premium er installeret på terminalen, så skal den altid være opdateret til den nyeste version 

supporteret af SalesBO (se afsnit 1). 

Efter installation af Casio Premium og SalesBO, så skal al data fra terminalen overskrives 

(synkroniseres) med data fra ”skyen”. 

Begrænsninger 
 

a) Flere samtidige synkroniseringsmetoder 
Når SalesBO er i brug, så skal terminals opsætning kun blive synkroniseret via SalesBO. 

Casio’s ”SEND SETTINGS” skal ikke bruges. Hvis mere end én synkroniseringsmetode benyttes 

kan det skabe fejl. 


