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Montering af pengeskuffe
Når du har pakket dit kassesystem og pengeskuffe ud, så skal disse to forbindes til
hinanden. Du kan enten gøre det med det samme eller, med fordel, vente til du er
helt færdig med de efterfølgende trin i denne opsætningsguide.
Du finder ledningen på pengeskuffen og stikket for enden af denne ledning skal
monteres i kassesystemet som vis på nedenstående billede:

Stik til pengeskuffe

VIGTIGT*******Bemærk at der er to stik lige over hinanden********VIGTIGT
Det er det øverste stik, set når kassesystemet står normalt, der skal anvendes – på
billedet ovenfor er kassesystemet vendt på hovedet, så derfor er pilene ved det, der
så ligner det nederste stik.
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Startbillede:
Når du starter dit kasseprogram bliver du mødt af dette startbillede.

Det er her du logger ind som ekspedient for at starte en ekspedition.
Med et enkelt tryk på en ekspedientknap logger du ind som den givne ekspedient.
Du vil herefter se denne skærm, der er salgsside 1:
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Du har ligeledes en salgsside 2 og en salgsside 3, der kan benyttes efter behov alt
efter hvor mange varer du har.
Du kommer til salgsside 2 og 3 ved at trykke på knappen i toppen af skærmbilledets
højre side – markeret med rød pil nedenfor.

Som det fremgår, så er der på salgsside 1 plads til 46 varer.
Har du behov for flere, så tager du skærmbillede 2 i brug, jf. beskrivelsen ovenfor.
På salgsside 2 har du yderligere 46 varepladser til rådighed.
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Tilsvarende kan du ved at trykke på pilen igen komme til salgsbillede 3, hvor du
finder plads til endnu 46 varer, således at du kan have op til 138 varer i alt fordelt
over de tre salgssider.
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Opsætning af kasse
Når du skal tilpasse kassesystemet så det kasser til dine egne behov, så skal du
tilbage til startbilledet.
Er du i et af salgsbillederne, så kommer du tilbage til startbilledet ved at logge af
som ekspedient. Det gør du ved at trykke 0 (nul) efterfulgt af den knap, der hedder
EKSP.NR. i venstre side af tastaturet.
Når du er tilbage i startbilledet, så skal du trykke på ADM

Tryk nu på knappen KASSE SETUP
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På det næste skærmbillede trykker du på fanen ”Opsæt Kassen”

Hvorefter skærmbilledet vil se ud som vist ovenfor.

Opsætning af Bontekster
For at tilpasse bonteksten, så den fremstår med dine egne firmaoplysninger, så skal
du trykke på knappen BON/RAPPORT TEKST samt scrolle ned og markere linje 52
ved at trykke på den, der hvor der står FIRMA/BUTIKS-NAVN.
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Nu kommer dit skærmbillede til at se således ud og det er nu muligt at ændre
teksten til din egen ved hjælp af tastaturet. Når du har skrevet din egen tekst trykker
du på OK.

På samme vis er det muligt at ændre linje 54, hvor du kan indsætte dine øvrige
firmaoplysninger (adresse, CVR. nr. mm.)
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Programmering af varegrupper og hovedgrupper
Kasseprogrammet er, som tidligere nævnt, sat op med 138 vareknapper som
standard – fordelt over de tre salgsbilleder. Disse 138 vareknapper tilhører alle
varegruppen VARESALG INKL. MOMS og hovedgruppen ved navn HOVEDGRUPPE 1.
Hvis denne opsætning passer fint til din forretning, så kan du springe det følgende
afsnit over. Hvis du ønsker vareknapperne fordelt på flere varegrupper/
hovedgrupper, så skal du følge proceduren på næste side.
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Du skal ind i KASSE SETUP som beskrevet på side 4 og 5.
Her vælger du VAREGRUPPER eller HOVEDGRUPPER alt efter hvad du vil ændre.
Når du trykker på varegrupper får du dette billede frem:

Når du har trykket på HOVEDGRUPPER får du dette billede frem:

I begge tilfælde er det nu muligt at foretage sine ændringer ved at markere de
ønskede felter. Bemærk at nogle felter blot kræver et enkelt tryk mens andre
kræver et dobbeltryk (2 hurtige tryk efter hinanden).
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Programmering af valuta
Hvis du modtager fremmed valuta, så kan du ligeledes tilpasse disse via KASSE
SETUP (se evt. side 4 og 5 hvordan du kommer dertil).
Tryk først på knappen VALUTAKURSER – du får nu følgende billede frem:

Programmet er som standard sat op med EURO, svenske og norske kroner.
Dette kan du ændre på efter behov. Du skal kun ændre i felterne:
- Currency name (valutanavn)
- Currency sign (forkortelse)
- Exchange rate (vekselkurs)
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Du er nu færdig med at lave selve grundindstillingerne af dit kassesystem.
Ændring af navn på vareknapper, priser, ekspedientnavne mm. fortages direkte fra
kasseprogrammet, som vi kommer til i næste afsnit.
BEMÆRK!
Før de ændringer, som du har foretaget, i forbindelse med vejledningen på de
forgående sider kan træde i kraft, så skal du trykke på knappen RESET/UPDATE i
opsætningsmenuen.

Når du trykker på RESET/UPDATE, så skal du svare OK i den dialogboks, der kommer
frem på skærmen.
Vent et øjeblik mens kassensystemet genstarter.
Når du ser billedet med ekspedienter er kassen klar til brug igen.
Du er nu klar til at programmere kassesystemet med dine egne ekspedientnavne,
varer, priser osv.
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Generel information
Når du skal programmere Ekspedienter, Varer eller Priser, så foregår det alt sammen
med udgangspunkt i samme skærmbillede.
Du skal logge på kassen ved at vælge en ekspedient på startskærmen.
Herefter skal du trykke på knappen AFLÆS/NUSTIL/PGM, som vist nedenfor.

Programmering af Ekspedientnavne
Dit skærmbillede vil nu se ud som vist her ovenfor – Tryk nu på knappen
EKSP. OPSÆTNING – Se pilen på billedet ovenfor.
Du kommer nu ind i Ekspedient opsætningen, som vist her nedenfor.
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For at ændre navn på en ekspedient, så skal du markere den ekspedient, som du
ønsker at ændre, i menuen i venstre side af billedet – dette gøres med et enkelt
tryk.
Du får nu en advarsel om, at du er ved at ændre og det skal du bekræfte med OK.
Herefter skal du trykke 2 gange (dobbelttryk) på EKSP.X (X=ekspedientnummer),
som du finder på skærmbilledet i højre side – Linje 2 med teksten ”Ekspedient
navn”.

Skriv nu det ønskede ekspedientnavn i den dialogboks, der kommer frem og tryk
herefter SAVE efterfulgt af CLOSE i skærmens nederste højre hjørne.
VIGTIGT!
ALLE ANDRE FELTER MÅ IKKE ÆNDRES.
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Programmering af varer og vareknapper
Tryk på VARE-KNAP OPSÆTNING, jf. generel beskrivelse på side 11.

Kassesystemet går nu i ”Træningsfunktion” og blinker rødt i toppen af skærmen.
Det betyder, at der ikke registreres varesalg i forbindelse med, at vi i det
efterfølgende trykker på varesalgsknapperne for at programmere dem.
For at programmere en vareknap så skal du trykke og holde fingeren på den
vareknap, som du ønsker at programmere. Vi har nedenfor valgt vareknap nr. 11.
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Forklaring til knapperne i dialogboksen:

Her programmeres
den tekst, som du vil
se på selve knappen

Her programmeres alt
information om varen

Når du vil ændre information om en vare, så starter du med at trykke på

Du vil nu se alle de informationer, som kassesystemet har på nuværende tidspunkt
om den valgte vare:

Alle varer er som standard angivet med 25% moms under punktet MOMS UDGØR,
så det vil man i langt de fleste tilfælde ikke skulle gøre noget ved.
Det der vil være relevant at tilpasse er:
-

Varenavn
Varegruppe
Parameter
Vare pris
Tastefarve
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Ændring af varetekst (på bon og display)
Når du vil ændre den varetekst, der vises på bon og display, så skal du trykke 2
gange (dobbelttryk) på ”tallet” ud for teksten VARE NAVN – i vores eksempel, hvor vi
tidligere valgte vareknap nummer 11, så er tallet her 11.

Der fremkommer nu en dialogboks, hvor du kan rette den nuværende tekst til den
ønskede tekst og afslutte med OK.
Vi retter i eksemplet teksten fra 11 til BLOMSTER.

TIP: DET TAGER SIG BEDST UD PÅ BONEN, HVIS DU ANVENDER STORE BOGSTAVER.

Nu skal vi have angivet hvilken VAREGRUPPE som vores vare skal tilhøre.
Dette gøres ved at trykke på VARESALG MED MOMS ud for Varegruppe og vælge
den ønskede varegruppe.
Som tidligere nævnt, så er kassesystemets 138 vareknapper, som standard, sat til at
tilhøre gruppen VARESALG MED MOMS.

Se illustration på næste side.
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Vi skal nu have angivet varens funktion – det gør vi ved at trykke på
ÅBEN (PRIS + VAREKNAP) ud for Parameter.

Forklaring til dialogboks:

Hvis du vil taste pris manuelt ved hvert salg.

Hvis du vil have den samme faste pris på varen ved hvert salg.
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Hvis varen ikke skal have en pris (Varer U/B)

Hvis du vil trykke på varen først og derefter angive en pris

Angivelse af fast pris
Hvis du vil angive en fast pris på varen, så skal du trykke på 0,00 kr. ud for VARE PRIS

I dialogboksen kan du nu angive den ønskede pris for varen.
HUSK at der ikke opereres med komma, så en pris på f.eks. kr. 120,00 skal tastes
således 12000 – efterfulgt af OK.
Farvevalg til VAREKNAPPER
Du har mulighed for at bestemme, hvilken farve hver enkelt VAREKNAP skal have.
Dette gøres ved at trykke på den grønne boks med teksten Eksempel.

Du får nu en dialogboks frem, hvor du kan vælge den ønskede farve til denne
VAREKNAP. Du kan scrolle op og ned for at se flere farver.
Når du har fundet den farve, som du ønsker vælges den blot ved at trykke på farven.
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Du er nu færdig med at indstille den valgte vare og kan nu trykke SAVE efterfulgt af
CLOSE.
BEMÆRK!
DER MÅ IKKE ÆNDRES I ANDRE FELTER END DEM, DER NETOP ER GENNEMGÅET
PÅ DE FORGÅENDE SIDER, DA DET VIL FÅ INDFLYDELSE PÅ KASSESYSTEMETS
FUNKTIONALITET.

Tekst på VAREKNAPPEN
Tryk på den VAREKNAP, som du ønsker at rette tekst på – I vores eksempel
fortsætter vi med VAREKNAP nummer 11.
Lige som før skal du trykke og holde fingeren på den ønskede vareknap, indtil
dialogboksen kommer frem.

Tryk nu på knappen
Du får du en advarsel fra kassesystemet på engelsk – den skal du blot ignorere ved
at trykke på OK – se illustration på næste side.
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Når du har trykket OK, så vil du se dette skærmbillede:

BEMÆRK!
DET ENESTE DER MÅ ÆNDRES I DETTE SKÆRMBILLEDE ER FELTET ”LABEL”,
SOM DET BESKRIVES PÅ NÆSTE SIDE.
ÆNDRINGER I ANDRE FELTER VIL ØDELÆGGE KASSEOPSÆTNINGEN!
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Tryk på

Skriv den tekst, som du ønsker på din VAREKNAP i den dialogboks der kommer frem
på skærmen.
Teksten her kan godt være end anden eller en forkortelse af den tekst, som du har
givet selve varen i det forrige afsnit (den tekst der printes på bon og vises i display)
men typisk vil man vælge den samme tekst begge steder.
Afslut til sidst ved at trykke på SAVE og derefter CLOSE.
Herefter kan du fortsætte efter samme fremgangsmåde med alle de vareknapper,
som du har brug for.
Når du har lavet alle de vareknapper, som du ønsker, så skal du afslutte
programmeringen ved at trykke på RESET/OPDATER.

BEMÆRK!
Du vil først kunne se resultatet af dine programmeringer, efter at du har trykket på
RESET/OPDATER.
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Rette pris på en vare.
Hvis du ønsker at rette pris på en given vare, så kan du benytte funktionen
PRIS OPSÆTNING, som du ligeledes finder under AFLÆS/NULSTIL/PGM.

Tryk på knappen og scroll op eller ned indtil du finder den vare, som du vil ændre
pris på.
Tryk på den nuværende pris i kolonnen ”UNIT PRICE” og angiv en ny pris (de øvrige
kolonner Price 2, 3 og 4 benyttes ikke)
Ligesom før skal du afslutte ved at trykke på knappen
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Nyttig viden om betjening
I dette afsnit får du en oversigt over de muligheder, som du har i forbindelse med
brugen af kassesystemet.
Du har mulighed for at have et betjeningsbillede henholdsvis med og uden numerisk
tastatur. Du skifter mellem de to skærmbilleder ved at trykke på knappen, som vi på
billedet nedenfor:

Skærmbillede med numerisk tastatur.

Skærmbillede uden numerisk tastatur.
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Ekstra funktioner på en enkelt vare
Du har mulighed for at fremkalde en liste med yderligere funktioner, hvor du kan
vælge en funktion, der skal tilknyttes en enkelt vare.
Dette gør du helt simpelt ved at trykke på den varelinje, som du ønsker at tilknytte
en funktion. Du får nu valgmulighed mellem funktionerne FEJL, RABAT-%, RABAT-KR.
samt at tilknytte en besked til denne varelinje.
BEMÆRK!
Den funktion du tilknytter her har KUN effekt på den varelinje, som du har markeret.

Ekstra funktioner til enkelt varelinje
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Ekstra funktioner til hele transaktionen
Du har ligeledes mulighed for at fremkalde en liste med funktioner, der skal gælde
for HELE transaktionen og ikke kun en enkelt varelinje:
Dette gør du ved at trykke på et vilkårligt sted på den sorte bjælke, som du finder til
venstre i skærmbilledet oppe over selve varelinjerne, som markeret på billedet
nedenfor:

Ændre antal på en igangværende ordre
Du kan ændre antal på en varelinje ved blot at trykke på antallet på den linje, som
du ønsker at ændre antal på.
Når du trykker på antallet, så får du en dialogboks frem, hvor du blot taster det nye
antal, efterfulgt af OK.
Se illustration på næste side.
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Fortsat fra forrige side.

Yderligere funktioner
Du har også mulighed for at fremkalde yderligere funktioner ved at trykke på
knappen FUNKTIONER

Herved får du mulighed for at benytte de funktioner, som du ser i højre side af
billedet ovenfor.
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Salgsrapporter
I menuen AFLÆS/NULSTIL/PGM finder du ligeledes dine muligheder for at udskrive
dine salgsrapporter efter dagens salg samt Z-nulstilling af kassen.

Side-bar funktion:
Får du brug for at komme retur til Android startskærmen, når du f.eks. er i
kasseprogrammet, så kan det gøres ved at placere din finger helt yderst i venstre
side af skærmen og ”swipe” ind imod midten af skærmen i én bevægelse, som det
også kendes fra eksempelvis smartphones – Du vil nu se nogle valgmuligheder, som
du kan trykke på.
Internet
Kasseprogram
Fjernsupport
Startskærm
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