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Indledning: 
 

Denne manualen vil guide dig gennem brugen af V-R Cloud Tjeneste. Vi vil i denne 
manualen gå gennem hvordan du opretter nye varer, redigerer varer og rapporter. 
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Vigtig info om hvordan Clouden fungerer. 
 

V-R Cloud tjenenste er en Online tjeneste som modtager data fra kasseapparatet 

få sekunder efter at salget er gennemført.  

Når det gælder opdateringer, så sker dette ifølge en timeplan som er sat i Cloud 

programmet på maskinen. (Forhandler sætter dette op) 

Dansk Kassesystem anbefaler at denne sættes til f.eks kl 05:00 på natten, og at 

varer opdateres fra V-R Cloud tjeneste, til kasseapparaterne om natten, 

kasseapparaterne skal genstartes for at alle ændringerne aktiveres.  

Se brugermanual til kasseapparatet på hvordan du genstarter Casio App. 

 

 

  



 

 

Log in 
 

For at logge in på V-R Cloud Tjeneste, så skal du benytte dette link. 

https://salestrx.com/login/ 

 

Skriv din mailadresse og password, bekræft med    

Har du glemt din mailadresse og password, så tag fat i din forhandler. Du kan evt. 

Skrive det her: 

Brugernavn: 

Password: 

https://salestrx.com/login/


 

 

 

Efter du har logget in, så kommer du til «Dashboard». Denne viser lidt statistik på 

dit salg. 

  



 

 

Nye vare 
Når du skal oprette en ny vare, så tryk på «Varer». Dernæst «Varer» igen. 

 

Du får du et vindue frem. For at oprette en ny vare, trykker «Opret» 

  



 

 

Når du har trykket «Opret», så kommer dette billede.  

 

 
Følgende felter skal udfyldes: 

- Navn: Navn på varen 

- Varegruppe: Den varegruppe som varen skal være linket til 

- Varepris: Prisen på varen, skal den være Åben Pris, så skal der stå kr. 0.00. 

- Moms kode 1: Sæt momskoden på varen. 01 = 25%. 

 

Ønsker du at sælge på «PLU nr» så brug feltet ”Stregkode”, skriv PLU nr. Eller 

stregkode (hvis du har scanner tilsluttet). 

 

Tryk «Save and Close» 

  



 

 

Ændring af varer. 
Når du skal ændre en vare, så finder du varen ved at søge i feltet «Filter». Tryk så 

på navnet på varen (grøn tekst)  

 

Så kommer varens informationer frem, og du kan nu ændre det som du ønsker. 

Vi anbefaler ikke at ændre på navn, da du så mister statistikken, hellere sætte 

varen til «Ikke i brug». Så kan man ikke sælge varen mere.  

 

Når ændringerne er lavet, f.eks ændret pris 

Tryk «Save and Close». 

 



 

 

Rapporter 
Når du trykker på Rapporter, så får du flere valg 

- Salg . 

Grafisk fremvisning af dagens salg. 

- Salg pr. Butik 

Viser hvor meget butikken(erne) har solgt for. 

- Visma (under udvikling)  

Integration mod regnskab, generering af CSV fil. 

- Salg pr Eksp. (under udvikling) 

- Salgsrapport 

Her kan du generere rapporter med forskellige  

paremetre. Pr. Varegrupper, pr. gruppe, osv. 

- Produktsalg  

Her kan du generere rapport pr. vare. 

- Timerapport - tal 

Viser salg pr. time (tal rapport) 

- Timerapport - graf 

Viser salg pr. time (grafisk rapport) 

- Z-Rapporter (Z-rapport fra kasseapparatet) 

Viser Z-rapporten som er sendt fra kasseapparatet. 

- Kunder (for din forhandler)  



 

 

Salgsrapport 
Under salgsrapport, kan du generere flere typer rapporter, for flere perioder. 

 

Dato: Her vælger du «Start og slut» dato. F.eks 01.11.2015 til 

30.11.2015 

Sorter på: Her vælger du om du vil sortere på Varegrupper eller Grupper 

Eksp:  Her kan du sætte op om du kun vil have tal én specifik ekspedient 

eller for alle. 

Vare:  Her kan du specificere en vare, og du vil få rapport pr. varegruppe 

eller gruppe. 

Terminal antall: Her kan du vælge om du vil se på alle kasseapparater eller bare 

en specifik (hvis man har flere kasseapparater tilsluttes). 

Format: - Se: Her får du tallene op på skærmen 

- CSV/Excel: Her får du en kommasepareret fil (gemmes på PC) 

- PDF: Her genereres en PDF-fil. (gemmes på PC) 

Ønsker du at sende den pr. mail, så kryds af ved mail, skriv mailadressen. 

Trykk «Generere Rapporter» 

 



 

 

Eksempel på en Salgsrapport  

 

 

 

 

  



 

 

Produktsalg 
Under Produktsalg, så kan du generere rapporter som viser pr. varegruppe.  

 

Dato:  Her vælger du «Start og slut» dato. F.eks 01.11.2015 og 

30.11.2015 

Sorter på:  Her vælger du om du vil sortere på Varegrupper eller Gruppe 

Eksp:  Her kan du sætte op om du kun vil have tal én specifik ekspedient 

eller for alle. 

Vare:  Her kan du specificere til en bestemt vare.  

Terminal antal:  Her kan du vælge om du vil se på alle kasseapparater eller bare en 

specifik (hvis man har flere kasseapparater tilsluttes). 

Format: - Se: Her får du tallene op på skærmen 

- CSV/Excel: Her får du en kommasepareret fil 

 (gemmes på PC) 

- PDF: Her genereres en PDF-fil. (gemmes på PC) 

Ønsker du at sende den pr. mail, så kryds af ved mail, skriv mailadressen. 

Tryk «Generere Rapport». 

 



 

 

Eksemplet på en Produktsalg rapport 

 

Rapporten viser her navnet på varen, hvor meget der er solgt for og hvor mange 

antal. Desuden kan du også se det samlede antal for den enkelte varegruppe. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Manuel synkronisering fra dit kasseapparat. 
Manuel synkronisering anbefales ikke, men kræves dette, så må det selvfølgelig 

gøres. Når du synkroniserer, skal kassen ikke bruges til noget andet, og du må 

genstarte Casio App før alle ændringer er kommet med. 

Manuel synkronisering av V-R Cloud gøres således. 

Log in med «System». 

Vælg fanen «Internet» 

Tryk på «Cloud Control» 

OBS!! Cloud Connection skal alltid vise «Disable» (grøn), det betyder at den er 

aktiv. 

Task queue – Denne skal der stå «Zero Tasks in queue», det betyder at alle 

kvitteringer er sendt til Cloud tjenesten. 

 

For at starte synkroniseringen, tryk «Perform synchronization» 

Så vil programmet starte synkroniseringen, dette kan tage op til 25 sekunder før 

den starter. Følg med i loggen til det kommer frem at synkronisering er fudlført, 

og tryk BACK. 

Gå til fanen «System» – Tryk RESTART APP. 

Kasseapparatet opdateret.   



 

 

Egne notater: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 

 

 

 


