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v.7.1.9

Viser et øjebliksbillede af salg for dagen.
X-aflæsning af salg siden sidste Z-nulstilling.
X-aflæsning af salg siden sidste Z-nulstilling.
Markér med flueben, hvad der ønskes aflæsning af og tryk UDFØR.
Kun DAKS-kasser med bord/Gem-ordre styring.
Printer en liste over borde/Ordre, der står åben (uafsluttet).
Visning og udskrift af diverse rapporter, der genereres på baggrund
af Z-nulstillinger. Der kan vælges: Rapport type, Rapport for bestemt
dato, Periodisk rapport fra/til-dato, Analyse (Diverse varerapporter).

Dankort Admin.:
REG- (Vare)
REG- (Afsluttet Bon)
Registrering
Tjener Nr.
Mode

Dankort administrator side (alle funktioner vedr. dankortterminal).
Registrering i minus (Advarsel vises) både varesalg og betaling registreres negativt.
Viser dagens afsluttede boner. Markér bon der skal slettes og tryk REG-.
Registrering (alm. varesalg).
Tilmeld/afmeld tjener/ekspedient.
Nøglefunktion – benyttes kun af teknikker

Side 1

Z-nulstilling af kassen med valutaomregning, Pengeoptælling og udregning af kassedifference.
Bogføring af dagens salg indtastes i danske kroner. Derfor er det
nødvendigt at omregne udenlandsk valuta til DKK. Disse omregnede
beløb tælles med, hvis der benyttes pengeoptælling.
Der printes en bon, der viser omregningen, der med fordel kan
Hæftes sammen med Z-nulstillingen, som dokumentation.

Benyttes pengeoptælling skal alle 4 betalingsformer optælles.
Kontant = Optalte kontanter og omregnet valuta.
Dankort og MobilePay (Beløb står under ”Total i skuffe”.
Online
Debitor

Side 2

Markér SUBTOTAL og indtast beløb, som vist herunder.
Skift mellem de forskellige betalingsformer på fanerne og gør det samme for dem alle.

DANKORT

ONLINE

DEBITORER

Side 3

Næste dags morgenbeholdning er den
samme som dagens men
det kan ændres her.
Der udskrives en bon på pengeoptællingen, som ligeledes vedhæftes Z-nulstillingen.

Side 4

Datoen for Z-nulstilling kan ændres fra d.d. til i går eller i morgen – kan f.eks. benyttes hvis nulstillingen
først udføres om morgenen vedrørende den foregående dags salg.

Morgenbeholdningen skal godkendes hver dag, hvis pengeoptælling
Benyttes. Det kan gøres efter Z-nulstilling ved at vælge ”I morgen” og
Godkende BYTTEPENGE NÆSTE DAG fra Z-strimlen.
Dette gøres under

Angiv salgsdato og indtast morgenbeholdning/Byttepenge der lægges i
Kassen.

Side 5

Der kan skiftes til i går eller i morgen på knappen ”Skift til en anden dato”.
Dette kan bruges i forbindelse med aften Z-nulstilling, hvor der registreres hvor meget, der tages ud af
pengebeholdningen til næste dags morgenbeholdning/byttepenge. Beløbet indtastes ”Med i morgen”
tasten efter der er foretaget Z-nulstilling.

Her vises det beløb, der
blev registreret som
taget ud af kassen til
morgenbeholdningpå
sidste Z-nulstilling af
kassen.
Accepter beløbet eller
angiv et andet og tryk
OK samt GODKEND

Der printes en bon ud med dato og morgenbeholdning. Denne lægges i pengeskuffen og hæftes sammen
med Z-nulstillingen for dagen.

Side 6

