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Programmering
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Programmeringsfunktioner aktiveres ved tryk på

Programmering af varetaster.
Rød advarselsbjælke blinker, for at vise at kassen er i træningsfunktion
(Varesalg bliver ikke registreret)

Vælg den side, hvor varen der skal
programmeres, vises. Tryk og hold fingeren
på varen indtil dialogboks vises. Her er valgt
REJECOCKTAIL

Tryk på Varetasten hvorved
vareopsætningen for denne vare vises
Se vareopsætning på næste side
Side 1

Opsætning af varen foretages under rubrikken ”Basic”
Varekartoteket er forprogrammeret med 50 varer til hver varegruppe, hvor første vare i hver varegruppe er
en ÅBEN PRIS vare – altså hvor man hver gang selv taster pris ved salg af varen.
Vigtigt! Rubrikken ”Detaljer” nedenfor er forbehold teknikker/programmør og må ikke benyttes, da
Ændringer her potentielt kan ødelægge hele grundopsætningen.

Varenummer = Varenummer.
Stregkode nummer = Stregkode eller valgfrit ID-nummer (hvis det benyttes).
Vare navn = Varetekst vises på Display, Skærm, kundebon og køkkenbon.
Parameter = Her vælges hvordan varen skal agere. Tryk 2 gange på linjen, hvorved forprogrammerede
indstillinger kan vælges. Ovenfor er valgt FAST PRIS – Udskriver køkkenbon på printer 2 og den
tilhører kategorien FORRETTER.
Sammensat vare = Eks. 3-retters menu, hvor kassen automatisk går videre til næste ret eller valgmulighed.
Kan også benyttes til en +vare – f.eks. pant i forbindelse med salg af flaskevand.
Vare pris = Varens pris ved salg af 1 stk.
Knappens farve = Den farve som knappen skal have på skærmen – tryk på eksempel knappen for at vælge farve.

Side 2

Når du har udført de ønskede tilpasninger af den pågældende vare, så trykkes der på LUK for at afslutte
programmeringen. Herefter fortsættes på samme vis med programmering af den/de næste varer.
Når man er helt færdig med alle sine varetilpasninger, så skal man trykke på
Først når man trykker på Reset/Opdater aktiveres ændringerne.
Når der trykkes på Reset/Opdater fremkommer denne dialogboks, hvor der bekræftes med et tryk på OK

Vare-pris programmering foretages på samme vis, som vare-tast opsætning.
Her vises i stedet alle varer med mulighed for at programmere flere priser på
Samme vare.

Side 3

Varekartotek er forprogrammeret med 50 varer til hver varegruppe.
Første vare i hver varegruppe er ÅBEN PRIS til manuel prisindtastning.
Benyttes der scanner kan varen finde ved at scanne stregkoden (EAN nr.)
Scannes der en ny vare vises en dialogboks med beskeden ”Vare ikke fundet –
Vil De oprette? Vælg OK og følg vejledningen på skærmen.

Der er oprettet et antal forprogrammerede tjenere/ekspedienter
Der må kun rettes Tjener/Ekspedientnavn i rubrikken Basic

Vigtigt! Rubrikken ”Detaljer” i begge ovenstående eksempler er forbehold teknikker/programmør og må
ikke benyttes, da ændringer her potentielt kan ødelægge hele grundopsætningen.
Side 4

Kun på DAKS-kasser med grafisk bordplan.
Opretning af nye borde – Slette borde – Oprette bordområder –
Flytte bord (Hold fingeren på bordet og flyt det med fingeren)
Husk at ændringerne først træder i kraft, når du trykker på

under ADM-FUNKTIONER.

Hvis du har flere kasseterminaler, kan du nøjes med at lave ændringerne på
Den ene kasse og herefter sende dem til de andre kasseterminaler i netværket.
Markér kasseterminalerne der skal modtage ændringerne (Her kasse 2).

TRYK
Side 5

Se næste side

Fortsat fra forrige side…

Sæt flueben ved SETTING og tryk UDFØR

Når kasserne har modtaget alle ændringer, fremkommer denne dialogboks på skærmen.
Ændringerne træder først i kraft, når der trykkes OK.

Side 6

Må kun benyttes af Administrator/Teknikker.
Lukker kassesystemet og går i Systemopsætningstilstand.

Lukker Systemopsætningstilstand.
Oprettelse og ændring af kontokundeoplysninger.
Udskrift af saldo på kontokunder.
OBS: Kontoopsætning/udskrifter skal udføres på kasse 1 (kun ved flere kasser).

Se næste side
Side 7

Ved tryk på knappen FUNKTION som vist på forrige side får du mulighed for at vælge udskrifter og
opsætninger.

Side 8

