Telefon: 74 12 33 40
Supporttider:
Mandag – fredag: 8.00 – 21.00
Lørdag – søndag – helligdage: 9.00 – 17.00

Kasse Funktioner
Side 1: Almindeligt Salg med Kontant betaling
Side 2: Kreditkort betaling
Side 3: Valuta betaling
Side 4: Kontosalg
Side 5: Afbrydelse af betaling – Ændre pris fra salgsbilledet
Side 6: Parkering af bon / Hent parkeret bon
Side 7: Rettelse af fejl
Side 8: Rabat på varekøb
Side 9: Åbne skuffe uden salg – X aflæsning
Side 10: Udskriv tidligere bon – Slet tidligere bon
Side 11: Kasseopgørelse
Side 12: Registrering af kassation
Side 13: Log ind (Registrering af arbejdstid)
Side 14: Log ud (Registrering af arbejdstid)
Side 15: Ændring af tastatur

Backoffice Funktioner
Side 16: Oprettelse/rettelse Hovedgrupper
Side 17: Oprettelse/rettelse Varegrupper
Side 18: Oprettelse/rettelse Varer
Side 23: Oprettelse/rettelse Debitor
Side 24: Oprettelse/rettelse Ekspedienter
Side 25: Oprettelse/rettelse Leverandør
Side 26: Oprettelse/rettelse Tilbud
Side 30: Udskriv Skilte, Labels og Debitor kort
Side 31: Udskriv Label/Hyldeforkant ark
Side 32: Udskrifter
Side 33: Nøgletalsrapporter
Side 34: Timesalgs rapporter
Side 38: Kassation rapport
Side 39: Arbejdstids rapport
Side 40: Døgnrapport – Overfør finansposter
Side 41: Generer debitor faktura
Side 42: E-mail faktura
Side 43:Send EAN faktura
Side 44: Lageroptælling
Side 46: Leverandør postkasse
Side 48: Oprettelse/rettelse finanskonto

Side 49: Udlæs Finansposter til fil
Side 50: Send finansposter til e-Conomic
Side 51: Ændring af bon tekst
Side 52: Ændring af Valuta kurser

Fejlsøgning – Tekniske fejl
Side 53: Bonner printes ikke – Pengeskuffen kommer ikke ud
Side 54: Genstart af Kasse
Side 55: Genstart af Verifone Dankort
Side 56: Genstart af Ingenico Dankort
Side 57: Database fejl ved opstart
Side 58: Touch reagerer ikke som den skal

Alm. Salg:
Indtast/scan varer
Tryk på

Skærmen skifter til betalingssiden:

Kontant betaling:
De 4 knapper i boksen under kontant, benyttes hvis kunden betaler med en seddel, kassen regner
herefter byttepenge ud og vender tilbage til salgssiden.
Hvis man ikke vil benytte byttepenge udregning kan der afsluttes ved at trykke på Total knappen
kassen afslutter på beløbet og vender tilbage til salgsbilledet.
Hvis kunden betaler med et beløb der ikke er en hel seddel men over beløbet, kan man indtaste
beløbet og afslutte ved at trykke Total, her efter udregner kassen byttepenge og vender tilbage til
salgsbilledet.
Hvis kunden ønsker en bon trykkes

Side 1

Betaling med Kreditkort:
Den nederste højre knap under Kreditkort er på beløbet knap, tryk på knappen og beløbet sendes
til terminalen.
Hvis kunden ønsker at hæve over beløbet kan de øvrige taster i boksen kreditkort benyttes,
Hvis der ønskes en andet beløb indtastes dette, nederste højre knap ændres til det indtastede.
Kortterminal billedet åbnes:

I højre side vises status.
Når betalingen går igennem vender kassen tilbage til salgssiden,
Hvis kunden ønsker en bon trykkes
Hvis kunden fortryder kortbetaling trykkes på afbryd, og kassen vender tilbage til
betalingssiden.

Side 2

Betaling med valuta:
På betalingssiden trykkes på
Kassen viser valutabilledet

Tryk på den ønskede valuta, kassen returnerer til betalings billedet, beløbet vises nu i den valgte valuta,
indtast det beløb der betales med og tryk på total, kassen vender tilbage til salgs billedet og byttepengene
vises i danske kroner.

Hvis kunden ønsker en bon trykkes

Side 3

Kontosalg:
Hvis der benyttes kunde kort til debitor kan der startes med at scanne kortet.
Indtast/Scan varer

Tryk på
Tryk på
Herefter vælges Kontosalg
Kassen skifter til kontosalgsbilledet:

Søg efter debitor og marker den ønskede kunde (hvis debitor kort er scannet ind er kontoen allerede
markeret)
Tryk Registrer på konto
Bon udskrives og kassen viser følgeseddel på skærmen, denne kan udskrives på A4 printer hvis en sådan er
tilsluttet til kassen, hvis ikke tryk på Luk knappen.

Side 4

Afbrydelse af betalingsfunktion:

I betalingsbilledet trykkes på
Herefter vender kassen tilbage til salgs billedet.

Prisændring direkte i salgsbilledet:
Indtast/scan varen marker feltet stk.pris, kassen åbner pris vindue

Her indtastes den nye pris og tryk OK, Kassen åbner billede til permanent
prisændring.

Hvis prisen kun skal gælde denne gang tryk NEJ
Hvis prisen skal gælde fremadrettet tryk JA

Side 5

Parkering af bon:
Efter varerne er indtastet kan bonnen parkeres ved at trykke
Herefter kan andre kunder ekspederes.

Hent parkeret bon:
For at hente en parkeret bon trykkes
Kassen viser billede med den/de bonner der er parkeret

Den bon der skal hentes markeres og der trykkes OK
Bonnen hentes og kassen vender tilbage til salgsbilledet, ekspeditionen kan herefter genoptages.

Side 6

Rettelse af fejl:
Den vare der skal slettes markeres og der trykkes

Refundering / Returnering af varer:

Tryk på

og herefter indtast/scan den varer der skal returneres.

Annullering af bon:

Hvis en hel bon som ikke er afsluttet ønskes annulleret trykkes på

Side 7

Rabat på varekøb:
Indtast varerne, marker den vare der skal gives rabat på,
Indtast den rabatsats der skal gives og tryk på

Hvis der skal gives rabat på hele bonnen trykkes på
Kassen åbner rabat billedet

Den ønskede rabatsats indtastes og der trykkes OK.

Side 8

Åbne skuffen uden salg:

Tryk på

Tryk på

X-aflæsning:

Tryk på
Tryk på
Kassen printer bon ud med omsætningen og åbner et billede med aflæsningen i A4 format
Hvis der ikke er tilsluttet A4 printer trykkes LUK.

Side 9

Udskriv tidligere bon / Slet tidligere bon:

Tryk på
Tryk på
Kassen åbner Tidligere bonner billedet

Øverst til højre kan der vælges hvilken dato bonnen er fra, kassen starter på dags dato
I højre kolonne markeres den ønskede bon, bonnen vises til venstre.
Hvis der ønskes en kopi tryk på Print bon, herefter trykkes LUK.
Hvis den markerede bon ønskes annulleret trykkes Tilbagefør, herefter LUK
N.B. der kan kun tilbageføres bonner samme dag, og kun kontant betalte bonner.

Side 10

Kasseopgørelse:

Tryk på

Tryk på
Kassen åbner pengeskuffen og åbner kasseopgørelses billedet

Kontanterne optælles, antal mønter/sedler indtastes i felterne til venstre, eller det optalte beløb indtastet i
feltet optalt til højre
Hvis kassen er opsat med startbeholdning i pengeskuffen tælles denne med.
Når optællingen er færdig trykkes GODKEND KASSEOPTÆLLING, kassen spørger

Tryk på JA, kassen åbner en A4 rapport hvis der ikke er tilsluttet A4 printer, tryk LUK, kassen spørger

Hvis det er den sidste kasseopgørelse for dagen vælges AFSTEM NU.
N.B. Der kan være forskellige indstillinger der gør at optællings billedet ser anderledes ud.
Side 11

Registrering af kassation

Tryk på

Vælg

Kassations billedet åbner

Tryk den vare der skal kasseres og vælg antal
Fortsæt til færdig, tryk på afslut kassations rapport

Tryk på Ja for at gemme det optalte.

Side 12

Log ind (Registrering af arbejdstid)

Tryk på

tryk på

(Hvis dette gøres på Kontor pc tryk på funktioner og vælg start Kasseterminal)

Marker dit navn i listen og tryk Registrer kom

Hvis du lige er startet på arbejde tryk OK
Hvis du har glemt at logge ind da du kom kan tiden ændres til det tidspunkt du ankom før der trykkes OK.

Side 13

Log Ud (Registrering af arbejdstid)

Tryk på

tryk på

(Hvis dette gøres på Kontor pc tryk på funktioner og vælg start Kasseterminal)

Marker dit navn i listen og tryk Registrer gå

Hvis du stopper arbejdet nu trykkes OK
Hvis du har glemt at logge ud da du gik kan tiden ændres til det tidspunkt du gik før der trykkes OK.

Side 14

Ændring af Tastatur
Tryk på

Tryk på

Vælg den side/gruppe varen skal ligge på
Øverst vælges den vare der ønskes på tastaturet tryk på varen med den venstre museknap og hold indeKør musen til den position tasten skal have og slip

I billedet kan farven på knappen vælges
Hvis tasten ikke skal være på alle kasseapparaterne fra vælges disse
Til højre kan prisen ændres hvis tasten skal have anden pris end varen har normalt
Hvis prisen skal være negativ vinges af i Negativ pris
Tryk OK
Hvis en taste skal slettes dobbelt klikkes på tasten og der vælges Slet Taste.

Side 15

Oprettelse/rettelse Hovedgrupper:
Vælg Hovedgrupper under fanen Kartoteker

Hovedgruppelisten åbnes

Den gruppe der skal ændres markeres og der trykkes Ret
Hvis der skal oprettes en ny hovedgruppe trykkes Ny
Ændringsbilledet åbnes

Her kan teksten ændres, eller hvis der oprettes en ny indtastes det ønskede nummer og tekst.
Herefter trykkes OK
Der afsluttes med Luk.

Side 16

Oprettelse/rettelse Varegruppe:
Vælg Varegrupper under fanen Kartoteker:

Varegruppelisten åbnes

Marker den gruppe der skal ændres og tryk Ret, eller tryk Ny hvis der skal oprettes en ny gruppe
Ændringsbilledet åbnes

Felterne Nummer – Tekst – Hovedgruppe skal udfyldes
Hvis der benyttes udlæsning til finansprogram skal Finanskonto salg også udfyldes
Hvis Varekøb ved elektroniske faktura ønskes bogført udfyldes Finanskonto Køb.
Hvis de varer der er i gruppen skal udløse kunde rabat indtastes sats for hver debitorgruppe nederst.
Gem rettelser med OK
Afslut med Luk
Side 17

Oprettelse/Rettelse af varer:
Vælg varer under fanen Kartoteker

Kassen åbner varelisten

Marker den vare der skal ændres og tryk RET for at ændre en eksisterende vare
Tryk NY for at oprette ny vare. Kassen åbner Vare-generelt billedet

Side 18

Der skal som minimum indtastes Navn – Salgspris –Varegruppe
Hvis der ikke indtastes noget i varenummer vælger kassen det næste ledige nummer
Kost pris og Salgs Pris kan enten indtastes med eller uden moms kassen regner selv der andet ud
Nederst sættes flueben i Prisen er fast… hvis det er en fast pris, hvis feltet er tomt åbner dialog box til
indtastning af pris når varen sælges
Hvis varen skal sælge en anden vare eks. Pant kan denne vare tilføjes i feltet slavevare,
Tryk på tilføj og vælg varen fra listen.
Med blå skrift står om varen indgår i tilbud.
Fanen Lagerstyring

Aktuelt lager kan rettes
Anbefalet lager kan indsættes
Minimums lager kan indtastes.

Side 19

Fanen Alternative priser

I det øverste felt kan indtastes en alternativ stregkode hvis varen sælger med evt. anden pris og stregkode
Eks. Tobak der gerne skifter stregkode når prisen stiger, hvis denne funktion bruges er der på lager styring
Kun en vare der skal tælles op.
Hvis varen er pris i stregkoden indtastes de fire første tal i stregkoden i forhandlerkode og de næste to i
feltet produktkode
Fanen Diverse:

Under fanen diverse er forskellige ekstra tekster samt mulighed for at vælge om varen skal udskrive
Køkken bon
Side 20

Fanen Leverandør:

Under fanen leverandør kan varenummer til leverandør indtastes
Fanen Rabat & Tilbud:

Øverst kan der indtastes rabat sats for de forskellige debitorgrupper, hvis der ikke er opsat rabat generelt
for hele varegruppen.
Nederst kan antal og pris vælges og der trykkes tilføj, hermed opretter kassen et nyt tilbudsnummer
gældende kun for denne vare.
Hvis der skal bruges et eksisterende tilbud klikkes i det tomme felt med højre museknap herefter vælges
det tilbuds nummer der skal gælde.
I feltet nederst kan den pris de følgende varer skal sælges til indtastes, hvis tilbuddet lyder 3 stk. for
15 kr. og man ønsker at kunden også får vare nr. 4 til tilbudsprisen indtastes 5 kr.

Side 21

Fanen Historik:

Under fanen historik visen tidspunkter for ændringer af priser osv. For denne vare

Side. 22

Oprettelse/rettelse Debitorer:
Debitor vælges under fanen kartoteker

Kassen åbner debitor listen

Hvis der skal oprettes eller rettes en debitorgruppe trykkes på debitorgruppe nederst til højre,
Grupperne bruges til at give forskellige rabat satser på varekøb, eller blot som søgefunktion.
Marker den debitor der skal rettes og tryk på Ret for at ændre en eksisterende
Eller tryk ny for at oprette en debitor

Felterne i venstre side udfyldes
Konti-feltet udfyldes automatisk,
Max kredit kan opsættes
I feltet medie-Id kan indsættes nummer fra kort (stregkode – NFC – Magnetstribe).
Side 23

Oprettelse/rettelse Ekspedienter:
Vælg Ekspedienter under fanen Kartoteker

Ekspedient listen åbnes

Marker den ekspedient der skal ændres og tryk Ret, eller tryk ny for at oprette ny ekspedient.

Øverst kan vælges ekspedient gruppe Medarbejder nummer og navn skal udfyldes

Side 24

Fanen Login & Rettigheder

Brugernavn udfyldes med ekspedientens navn
Hvis der ved hvert login skal benyttes password indtastes dette
Sæt markering i rettigheder
Masterbruger markeres hvis der skal gives rettighed til alt.
Fanen Rabat satser:

Her kan opsættes rettigheder på rabatsatser.

Side 25

Oprettelse/Rettelse Leverandør:
Vælg leverandør under fanen Kartoteker

Leverandør listen åbnes

Marker den leverandør der skal ændres og tryk Ret eller tryk Ny for at oprette ny Leverandør

Data på leverandøren udfyldes,
På fanen Leverandør Postkasse kan data til elektronisk postkasse indtastes.

Side 26

Oprettelse/rettelse Tilbud:
Vælg Tilbud under fanen Opsætning:

Tilbudslisten åbnes

Marker det tilbud der skal ændres og tryk Ret eller Tryk Ny for at oprette nyt tilbud
Hvis der vælges ny åbnes valg billede

Kombinationstilbud er tilbud hvor der gives rabat på et givet antal varer
Eks. 3 poser Haribo for 25.Kurv er tilbud hvor man kombinerer forskelige ting
Eks. 1 hotdog og 1 sodavand

Side 27

Kombinations tilbud:

Feltet navn udfyldes
Antal enheder er det antal varer der udløser tilbuddet
Salgspris = Prisen for tilbuddet – Rabat pris = den rabat i kr. der gives
Til og fra dato kan sættes hvis tilbuddet skal begrænses til en bestemt periode
Ugedagene vinges af for de dage om ugen rabatten skal virke
I det nederste felt vises de varer der er med i tilbuddet.

Side 28

Kurv:

Feltet navn udfyldes
Salgspris = Prisen for tilbuddet – Rabat pris = den rabat i kr. der gives
Til og fra dato kan sættes hvis tilbuddet skal begrænses til en bestemt periode
I feltet i venstre side Højre klikkes og trykkes tilføj Gruppe, dette gøres for hver gruppe af vare der i
tilbuddet
I viste eksempel 2 grupper.
Marker tekstfeltet og skriv en tekst så det er nemmere at se hvad der er i gruppen
Antal sættes til det antal varer der skal tages i denne gruppe
Marker gruppen, tryk nederst til højre så fluebenet går væk i vis kun varer der indgår i dette tilbud
Herefter vælges den eller de varer der hører til gruppen
Dette gentages for alle grupper i tilbuddet.

Side 29

Udskriv Skilte/labels/Debitorkort:
Vælg Skilte & Labeldesigner under fanen Opsætning

Designboksen åbner

Vælg skabelon
Vælg vare / Debitor
Hvis der er felter med valgfri tekst tryk på Vis Designer
Her kan feltet vælges og teksten indtastes
Nye felter kan også tilføjes
Tryk Vælg Printer og udskriv

Side 30

Udskriv Labelark/Hyldeforkanter:
Vælg Print Labelark under fanen Opsætning

Labelark åbner

Her vises labels for de varer der er ændret siden sidst der blev udskrevet
Hvis der er varer man ikke ønsker labels på kan de slettes til venstre højre klik og vælg fjern Markerede
Hvis der skal tilføjes varer åbnes Varer under fanen Kartotek, her markeres den/de ønskede varer og
trækkes til den venstre kolonne.
Tryk print for at udskrive

Side 31

Udskrifter:
Underfanen Statistik & Rapporter

Her kan vælges de forskellige rapporter der er i systemet, Timerapporter/ Lagerrapporter og
Diverse andre rapporter, Ved de fleste rapporter er der ikke valgmuligheder.
Perioderesultat

Øverst til venstre vælges udskrifts periode
Herunder vælges hvilke tal der ønskes
Til højre kan der begrænses i antal data på rapporten
Når rapporten ser ud som man ønsker kan den gemmes som skabelon øverst til højre

Side 32

Nøgletalsrapport
Vælg Nøgletalsrapport under fanen Statistik & Rapporter

Øverste rapport

Vælg perioder til sammenligning øverst og tryk Beregn & vis
Rapporten viser omsætning og brutto avance i kr. og %

Side 33

Nederste rapport

Vælg perioder til sammenligning øverst og tryk Beregn & vis
Rapporten viser omsætning og brutto avance og antal.

Side 34

Timesalgsrapporter
Vælg Timesalgsrapport under fanen Statistik & Rapporter

Timetal pr. dag/måned

Vælg fra og til dato
Vælg Dag eller Måned
Vælg Antal kunder eller Salg
Tryk på Opdater

Side 35

Timesalg pr. kvarter…..

Vælg Start dato
Tryk beregn og Vis
Rapporten viser salg pr. kvarter sammenlignet med samme uge dag for perioden.

Side 36

Timesalg periode pr. time med procent af samlet salg

Vælg Start og slut dato

Side37

Kassations rapport
Vælg kassationsrapport under fanen Statistik & Rapporter

Vælg den periode der ønskes rapport over
Tryk på Beregn og Vis.

Side 38

Arbejdstids Rapport (Komme/Gå)
Vælg Arbejdstidsrapport under fanen Statistik & Rapporter

Øverst vælges den periode der ønskes rapport for
Der kan vinges af i visning pr. kvarter
Udskriv rapport eller gem som Csv fil.

Side 39

Døgnrapport:
Vælg Døgnrapporter under fanen Statistik & Rapporter

Døgnrapport er en samlet rapport for alt salg inden for det valgte døgn
Marker det ønskede døgn til venstre, vælg udskriv for at printe rapporten
Generer Finansposter:
Tryk på Generer finansposter for samtlige rapporter
Maskinen tænker lidt og posterne er nu i finansudbakken og døgnrapporterne forsvinder fra listen

Side 40

Generer Debitor faktura:
Vælg Debitorkonti under fanen Funktioner

Debitor billedet åbner

I øverste del af billedet markeres den/de Debitorer der skal dennes faktura til tryk på fakturer markerede

Hvis der kun skal faktureres til og med en anden dag vælges dette i fakturer til og med
Fakturadato er den dato der står på fakturaen og forfaldsdagen regnes ud fra
Tryk OK

Hvis du ønsker faktura udskrevet trykkes Ja ellers vælges Nej
N.B. Debitorfaktura ligges i e-conomic finansudbakke.
Side 41

Send faktura som E-mail:
Vælg Debitorfaktura under fanen Funktioner

Fakturerede billedet åbner

Øverst vælges den periode fakturaen er udstedt.
I feltet Vis kan vælges kun Debitore med E-mail
I det øverste felt markeres den/de debitorer der skal sendes faktura til
Klik med den højre klik og vælg Email faktura

Teksten i selve mailen kan rettes – tryk OK
Maskinen tænker lidt og der kommer flueben i kolonnen email når de er sendt.
Opsætningen kan laves sådan at man selv modtager en kopi af mailen til kontrol.
Side 42

Send EAN faktura
Vælg Debitorfaktura under fanen Funktioner

Fakturerede billedet åbner

Øverst vælges den periode fakturaen er udstedt.
I feltet kan vælges kun Debitorer med EAN nummer
I det øverste felt markeres den/de debitorer der skal sendes EAN faktura til
Klik med den Højre museknap

Vælg Send som EAN
N.B. denne funktion kræver opsætning, samt en konto på www.sproom.net

Side 43

Lageroptælling:
Vælg Lageroptælling / Status under fanen Funktioner
Lageroptællings billedet åbner

Tryk på Ny i toppen

Tryk OK
Der oprettes en liste over alle varer i varekartoteket.
I kolonnen Optalt indtastes lager antal for hver vare linje.
Hvis lagerlisten lukkes, opdateres antallet hvis varen er solgt på kasseapparatet imens.

Side 44

Højre klik på en vare linje i billedet

Her kan vælges at afslutte lageroptællingen,
Hvis det kun er en delvis optælling kan man vælge kun at korrigere lageret for de optalte
Hvis det er en komplet lager optælling vælger korriger alle.

Side 45

Leverandør postkasse:
Vælg Leverandør postkasse under fanen Funktioner

Øverst Trykkes Check for nye emner
Listen opdateres hvis der er nye faktura
Herefter vælges en faktura fra listen

Side 46

Hvis al skriften på en linje er rød er det en ny vare.
Hvis Priser i kolonnen Egen udsalg er markeret med grøn er din udsalgspris større end vejledende pris.
Hvis Prisen er markeret med rød er din pris mindre end vejledende pris.
Gennemgå alle linjer Tjek at der er valgt den rigtige varegruppe
Ret Kolonnen Egen Uds, til den pris du fremadrettet vil tage for varen.
Når hele fakturaen er gennemgået trykkes Udfør

Tryk Ok

Hvis der skal dannes varekøbs linjer i finanskladden Vælges leverandør øverst til højre
Tryk godkend Lagertilgang

Tryk Ja
På fakturalisten vinges af i Arkiveret når fakturaen er behandlet så vises den ikke næste gang.
Side 47

Oprettelse/rettelse Finanskonto:
Vælg Finanskonto under fanen Finans

Marker den konto der skal ændres og tryk Ret konto eller tryk Ny konto for at oprette ny

Indtast finanskonto nummer
Indtast tekst til finanskladden.

Side 48

Udlæs Finansposter til fil (.csv):
Vælg Eksport til fil under fanen Finans

Vælg den periode der skal eksporteres og tryk eksporter nu
Bekræft med OK
Der åbnes Windows stifinder med den mappe filen ligger i
Den/de dannede filer kan indlæser i bogholderi programmer (Kræver en indlæsnings funktion)

Side 49

Send Finansposter til e-conomic:
Vælg Overfør finansposter under e-conomic under Finans

Finans kladden åbner

Posterne kan kikkes igennem.
Her ligger Debitorfaktura, Leverandør faktura, samt kasseopgørelser fra sidst de blev overført.
N.B. Debitor faktura skal være genereret (side 30)
Leverandør faktura skal være godkendt (side 34)
Døgnrapporter skal være overført (Side 29)
Tryk på overfør resterende poster

Side 50

Ændring af tekst på kundebon:
Vælg POS-Unit under fanen System
Vælg fanen Tilsluttet udstyr

I felterne under Bon-tekster ændres teksterne (Skal gøres for hver kasse)
Afslut med OK

Side 51

Ændring af Valuta-kurser:
Vælg POS-Unit under fanen System
Vælg fanen Valutaomregning

Kursen ændres til højre
Tryk Disse kurser skal gælde for samtlige POS-Units, for at kopiere til de andre kasser.
Tryk OK

Side 52

Printeren skriver ikke bon – Pengeskuffen kommer ikke ud:
Hvis der er lys i lampen på forsiden af bonprinteren – sidder alle kabler (3 stk.) i Prøv at slukke printer på
vippe kontakten på højre side af printeren of tænde igen.

Hvis lampen ikke lyser – sidder alle kabler (3 Stk) i – tjek at strømstikket sidder i kontakten.

Side 53

Genstart af kasse:

Tryk på

Tryk på

Luk Programmet på krydset i øverste højre hjørne (Hvis kassen siger Luk terminal tryk ok og tryk kryds igen)
Tryk på Windows knappen nederst til højre og vælg Luk Computeren

Når computeren er helt slukket trykkes på knappen i bunden af skærmen til venstre.

Hvis skærmen slet ikke reagerer kan Knappen i bunden holdes inde i ca. 10 sekunder for at slukke,
Og herefter trykkes kortvarigt på knappen for at tænde igen
Når Computeren er startet op igen, trykkes på Simax ikonet.
Side 54

Genstart af Verifone Dankort:

Sluk for terminalen, dette gøres enten ved at trække strømstikket ud af ”fordeleren” eller at
Trække strømforsyningen ud af stikkontakten (den med den grønne lampe bagpå)

Tænd for terminalen igen.

På kassen tryk på

Tryk på

Herefter lukkes programmet på krydset i øverste højre hjørne.
Når Dankortterminalen skriver lukket i displayet, Startes simaxprogrammet igen.

Side 55

Genstart Ingenico Terminal:

Tryk den gule knap (Clear) og Punktum knappen på en gang – terminalen bipper og genstarter.

På kassen Tryk på

tryk på

Herefter lukkes programmet ved at trykke på krydset i højre øverste hjørne –
Tryk ok for Luk terminal – Tryk på krydset i øverste højre hjørne igen.
Når terminalen Skriver en masse tekst – enten USB eller RS232 som det nederste
Startes Simax programmet igen.

Side 56

Databasefejl ved opstart:
Hvis kassen skriver følgende fejl ved opstart

Tryk ok – kassen skifter til

Tryk på fortryd.
Tjek at netværket i huset virker.
Tjek at der er internet forbindelse.
Tjek at der ikke er netværkskabler der ikke sider i.
Tjek at den computer eller Server hvor databasen ligger er startet.
Prøv at starte Simax programmet igen

Side 57

Touch-skærmen reagerer ikke som den skal:
Tjek at det trådløse Tastatur og Mus er slukket (Skyde knappen står mod Off)

Hvis det ikke er problemet – genstart computeren (Side 50)

Side 58

