V-R Brugermanual
til Casio PREMIUM app
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1. Start af programmet
Du starter Casio PREMIUM app, ved at trykke på dette ikon.
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2. Log på
For at kunne starte selve kasseekspeditionen, skal man logge ind. Dette kan være programmeret efter
eget ønske, så der står navn på tjener eller ekspedient. Der kan også være lagt kode ind på den
enkelte, eller man kan benytte DallasKey.
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3. Visning med eller uden numerisk tastatur
Man kan vælge om man vil have numerisk tastatur vist permanent eller om det skal være skjult.

Her er numerisk tastatur skjult

Her er numerisk tastatur vist.
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Ved at trykke på denne tast, så kan man skjule eller vise numerisk tastatur.
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4. Registrering af varer
For at kunne registrere en vare, så skal man stå i registrering.

Her kan man f.eks. trykke på Li.Pilsner Fadøl.

Når man har trykket på varen, så vil man kunne se det i ”ordre” billedet.
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Brug evt. varegrupper, for at finde den vare som kunden ønsker.

At ændre antallet på valgte vare
Ønsker du at ændre antallet på den valgte vare efter du har registreret den, så markerer du varelinjen,
og trykker på antallet. Så taster du det korrekte antal og bekræfter med OK.
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Nu er antallet og prisen ændret til det rigtige. Du kan både øge og mindske antallet.

At give rabat
For at give rabat på en vare, tryk på varenavnet. Vælg den type rabat som du ønsker at give. Tast hvor
meget rabat du vil give og bekræft med OK.
Eksempel.
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At sælge på Kontant, Dankort, Kredit, Gavekort eller lign.
Når alle varerne er registreret, så trykkes der BETAL, og du afslutter salget med den betalingsform som
kunden ønsker.
Eksempel.

Vælg den ønskede betalingsform, Kontant, Debet, Kort, Gavekort eller MobilePay.
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Ønsker man at indtaste de modtagne kontanter, så gøres dette via det numeriske tastatur, og så
afslutter man på den ønskede betalingsform.
Når du har valgt betalingsform, så åbnes pengeskuffen og en bon printes (hvis denne er slået til).
Hvis bonudskrift ikke er slået til, så kan man vælge at printe bon, ved at trykke på BON.

På billedet kan man se byttepenge og betalingsform.
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At sælge på konto med kontant, dankort eller mobilepay
For at sælge på konto, tryk da på Funktioner.

Vælg dernæst Konto nr.
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Vælg nu kunde nummer, og tast OK.
Er kunden ikke oprettet, så kan man oprette en ny – ved at trykke på + (plus).

Herefter sælger man det som kunden skal have, og trykker betal.
Hvis kunden skal betale kontokøbet kontant, mobilepay eller dankort – så afsluttes der med disse
funktionstaster.
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At sælge på debet til konto
For at sælge på konto, og du derved lægger dine køb ind på din konto. Så du senere hen kan betale
hele regningen eller noget af denne.
Alt foregår på samme måde som forhen beskrevet. Dog ved afslutningen/betalingen, vælges der Konto
reg. I stedet. Nu vil du stadig få printet en bon, men der kommer også en saldo på din konto.
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At betale ind på sin konto eller afregne denne
For at afregne sin konto vælges indbetal konto.

Herefter vælges konto nr. for den som vil afregne.

Herefter vælges konto nr. for den som vil afregne.
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Her vises saldo for kontoen.

Her vil du se alt køb på kontoen. Ved at trykke på det blå kryds, så kan man se alle varerne.
Man vælger at trykke betaling, når man skal afregne kontoen.

Enten vælger man det beløb som kommer frem, ellers kan man selv indtaste det beløb som skal
indbetales på kontoen.
Nu kan man så trykke betal i højre hjørne, og vælge betalingsformen (kontant, dankort eller
mobilepay).
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At sælge direkte på et bord
For at sælge direkte på et bord, så vælges først BORD.

Vælg det bordnummer som du skal sælge på. Eksempel Bord 22.
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Bordnummer 22 vil fremkomme på registreringsbilledet.

Nu kan du tage imod bestilling fra kunden.

Tryk nu på NY SALDO, og du sender nu beskeder til diverse printer, samt lukket bordet.

Trykker man på BORD igen, så vil man kunne se bord 22 være markeret med turkis.
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At flytte varer til et bord
For at flytte salget over på et bord, så trykker man på FLYT -> BORD.

Vælg dernæste det bord som der er solgt på. Nu er det som skal printes i køkkenet sendt afsted, og det
samme er drikkevarer (hvis de printes på en evt. barprinter)
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Bordet er nu markeret med turkis, hvilket betyder at bordet er optaget, og at alt er sendt til køkkenet.
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Forklaringer til bordknapper.

På borddoversigten findes der nogle funktionsknapper. Deres funktioner er beskrevet her:
ÅBNE BORDE:

Her vises alle åbne borde enkeltvis.

ORDRE:

Her finder du de gemte ordre, som er registreret på navn eller anden tekst.

FUNKTIONER:

Her kan der findes andre funktionsknapper, såsom at åbne pengeskuffen.

DEL BORD:

Her kan du dele et bord. Tryk på knappen, vælg det bord som du vil dele. Tryk
de bestillinger som man ønsker at betale, og afslut med END.

BORD INFO:

Her kan du se hvad der er bestilt på bordet uden at åbne det. Tryk på knappen,
vælg det bord som du vil se.

REGNING:

Her kan du printe en regning. Tryk på knappen, vælg det bord som du vil printe
regningen på.
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5. Rapporter
Din kasseterminal kan lave mange rapporter, udvalget er stort.

Lyn Rapport
Lyn rapport er en rapport som hurtigt viser hvad der solgt for i dag. Denne udskrives ved at:
Logge ind under fanebladet ADMIN, vælge AFLÆS/NULSTIL, vælge X og Lyn Rapport.

Eksempel.

Vælg udskriv, hvis du vil have den på papir.

22

X rapport
X rapporten er en detaljeret rapport over salget, den nulstiller ikke terminalen som en Z rapport vil
gøre.
Denne udskrives ved at Logge ind under fanebladet ADMIN, vælge AFLÆS/NULSTIL, vælge X og X
Afslæning.

Eksempel.

På venstre side, kan du vælge hvilke rapporter du ønsker at have med. Du krydser dem af, og trykker
på UDFØR.
Tryk PRINT, hvis du ønsker at printe rapporten.
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Z rapport
Når dagen er slut, skal du køre en Z rapport. Denne indeholder det samme som en X rapport – denne
nulstiller dog din terminal.
Denne udskrives ved at Logge ind under fanebladet ADMIN, vælge AFLÆS/NULSTIL, vælge Z og Z
Aflæsning.

Eksempel.

Vælg dagens dato, og tryk OK.
Terminalen vil nu printe din Z rapport, og nulstille terminalen.
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Elektronisk Journal
Alt salg og alle rapporter på terminalen bliver gemt i journalen. Hvis du ønsker at finde en
bon/kvittering eller en rapport, så kan den findes her. Du kan også printe en kopi.
Log ind under fanebladet ADMIN, vælge REGISTER, vælge JOURNAL.

Under Journal kan du vælge dato, enten ved at trykke på datoen, eller på I går eller I morgen.
Her finder du alt salg, samt rapporter fra selve dagen. Vælg den du ønsker, og tryk PRINT SIDE.
Trykker du PRINT, så printer du HELE journalen for den valgte dag!!

Du kan også søge efter bonnummer, en specific vare eller andet. Dette gøres ved at trykke SØG.
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Periodisk rapport
En periode rapport kan vare fra 2 dage til flere år, f.eks. ugerapport, månedsrapport, årsrapport osv.
Log ind under fanebladet ADMIN, vælg Z, vælg RAPPORTER, vælg PERIODISK.

Vælg herefter:
1.
2.
3.
4.

fra dato
til dato
tryk UDFØR
tryk PRINT
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5.

Programmering

Her finder du beskrivelsen for at oprette, ændre eller slette varer.

Pris ændring
Log ind under fanebladet ADMIN, vælg ADMINISTRATOR, vælg SETTINGS, vælg PRIS PROGRAMMERING.

Marker den vare som du vil ændre prisen på, tast den nye pris og bekræft med OK. Tag derefter næste
vare osv.
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Varer ændring/oprettelse
Log ind under fanebladet ADMIN, vælg ADMINISTRATOR, vælg SETTINGS, vælg KASSE OPSÆTNING.

Vælg ITEM SETTINGS (vare indstilling)

Vælg New (oprette) eller Edit (ændre).
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Når du har valgt den vare som du vil oprette eller ændre, så får du adgang til højre side af skærmen.

Her kan du indtaste ny information eller rette.
Varenavn:

Navnet på varen.

Varegruppe:

Den varegruppe som varen skal forholde sig til, og der hvor knappen blive synlig i
registreringsbilledet.

Parameter:

Hvad skal være gøre? Skal den printe i køkkenet?

Vare pris:

Prisen på varen.

Scanningskode: Stregkoden på varen.
Moms kode 1: Sættes som regel altid til 25%

Tryk til sidst GEM og LUK.
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Tjener/Ekspedient ændring/oprettelse
Log ind under fanebladet ADMIN, vælg ADMINISTRATOR, vælg SETTINGS, vælg EKSPEDIENTER.

Vælg enten NY (for at oprette ny) eller ÆNDRE (for at ændre en eksisterende) – her skal du dog trykke
på den som du vil ændre, herefter vil du få adgang til højre side af skærmen.

Her kan du indtaste ny information eller rette.
Ekspedient navn:

Navn på den person som skal kunne logge ind

Hovedgruppe:

Hvilken betegnelse skal personen have (adgang til systemet)

Gyldig:

Her kan man udelukke en person, så man ikke kan logge ind (eks. Ved ferier og
lign.)

Password:

Hvis man skal taste et password ind, hver gang man skal logge på

DallasKey:

Sæt nøglen på låsen, og man koder nøglen til denne konto

Tryk til sidst SAVE og CLOSE.
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6. Funktioner på terminalen
Hvilke funktioner kan bruges og hvordan (variere fra kunde til kunde)
KONTANT

Registrering af betaling af kontakt

KREDIT

Registrering af betaling af kredit

GAVEKORT

Registrering af betaling med gavekort

TILGODEBEVIS

Registrering af betaling med tilgodebevis

KORT

Registrering af betaling med kort.

DEBET

Registrering af betaling på konto.

NY SALDO

Gem bestilling på bordnummer.

PRIS?

Prisforespørgsel på en vare (ex. Stregkode)

TEKST

Manuel registrering af ekstra tekst (ex. Besked til køkken)

FLYT > BORD

Flyt regning til et bord

KR. RABAT

Registrering af rabat i kroner.

% RABAT

Registrering af rabat i %.

RETUR

Returnering af varer.

BON/REGNING

Udskrift af regning eller bon. Kan også udskrive ekstra bon/regning.

ÅBEN SKUF

Åbning af pengeskuffe.

BORD

Åbning af grafisk bordoversigt.

PRIS SKIFT

Ændring mellem pris 1, pris 2, pris 3… på varer.

EKSP/TJENER NR.

Log ind.

SLET/AFSLUT

Log af.

SUBTOTAL

Summering af salg før afslutning.

BON TIL/FRA

Bon printes eller ikke.

X

Gangetegn (Antal x varen)

GEM ORDRE

Gem bestilling i et navn (et fiktiv bord – kan flyttes til korrekt bordnummer
bagefter)

HJEM

Går tilbage til varegruppe 1

FEJL

Fejl under salg.

JOURNAL

Åbner elektronisk Journal.

KONTONR.

Åbner Kundestyring.

INDBETAL KONTO

Betaling til/af konto.

DEL BORD

Deler bord.

SPLIT REGNING

Deler regningen.

FORTSÆT MENUVALG

Fortsæt valget ved menukort (ex. Valg af dessert)
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