Brugermanual til
DAKS-POS Kassesystem

Varesalg og
betalingsfunktioner
Food - v.7.1.9

Tilmeld en tjener/ekspedient ved at trykke på den ønskede tjener/ekspedient på skærmen.

Herefter har du to visningsmuligheder for dit salgsbillede på skærmen.
Du skifter mellem de to muligheder ved at trykke på dette symbol
Den ene mulighed giver stor varesalgsvisning, som det fremgår af eksemplet nedenfor:

Side 1

Den anden mulighed giver et mindre varesalgsbillede men du får til gengæld et numerisk tastatur til manuel
prisindtastning og du får hurtigadgang til afslutningstaster, som det fremgår af eksemplet nedenfor:

Forklaring til funktionstaster (nederst på skærmen)
SLET/Afslut:
FEJL:
BON:
FLYT > BORD:
BORD:
NY SALDO:
VIS ORDRE:
GEM ORDRE:
FUNKTIONER:
HJEM:
BETAL:

Slet registrering, der ikke er afsluttet / Skift tjener.
Slet den senest registrerede vare.
Print bon/regning.
Flyt salg til et bord.
Viser bordoversigt.
Ny saldo for bordregistrering.
Vis åben ordre.
Gem ny ordre med tekst.
Viser diverse ekstra funktioner.
Tilbage til startsiden.
Viser betalingssiden.

Varegruppe/kategori vælges her på skærmbilledet (der kan swipes til siden for yderligere varegrupper).
Hver varegruppeside starter med en ÅBEN PRIS (grøn tast). Tryk på tasten og angiv den ønskede pris.
Der er forprogrammeret et antal frie taster, der er angivet med en stjerne * som tekst. Alle disse taster er
forprogrammeret til at agere ens for hele varegruppen – f.eks. Print køkkenbon, Varen printes under
lokationen: Hovedretter etc.

Side 2

Ekstra funktionsmuligheder til den enkelte vare
Ved markering af varelinjen (her herregårdsbøf) vises funktionsmuligheder for netop denne ene vare.

Farven på varen viser lokationen – altså hvor den
Skal printes på køkkenbon.
Rød = Bar-bon
Grøn = Forret
Blå = Hovedret
Lilla = Dessert

Fejl: Sletter varen igen
Fravalg: Springer til siden med fravalg
Tilvalg: Springer til siden med tilvalg
Kør som: Ændring af lokation i køkkenet
Ret Menu: Lav ændringer i en foruddefineret menu
eller slet Til/Fra-valg til varen.
På husets regning: Retter prisen til 0,00
Vare besked til køkken: Valgfri tekst til køkkenbon
% Rabat: Giver mulighed for %-rabat på varen
Kr. Rabat: Giver mulighed for krone-rabat på varen
Take Away: Markerer varen som Take Away på bon.

Side 3

Ekstra funktionsmuligheder til hele bonen.
Tryk på den sorte bjælke øverst i venstre side af skærmbilledet.
Du kan nu vælge funktioner fra listen, der skal gælde for hele bordet/regningen

Kronerabat på hele regningen.
%-rabat på hele regningen.
Sætter alt på hele regningen til 0,00.
Markerer alle køkken-varer som Take Away.
Fortsæt menuvalg, der er sat på pause.
Valgfri eller fast tekst på bon til barpersonalet.
Valgfri eller fast tekst på bon til køkkenpersonalet.

Sletter alt på bordet og køkkenet får besked.

Side 4

Salg på borde og gem ordre

Salg på borde kan foretages på 2 måder:
1.

Registrér varer, flyt derefter til bord med

og afslut med

2. Start med bordoversigten og vælg bord nr.

registrér varer og afslut med

Side 5

Forklaring til bordoversigt på forrige side

Annuller:

Tilbage til salgssiden.

Åbne borde: Viser borde med aktuelt salg på.
Ordre:

Viser ordre med tekst, der er gemt med ”Gem ordre”.

EFT Admin:

Funktioner til betalingsterminal.

Del Bord:

Del bord / Del vare i flere linjer – f.eks. del en flaske vin (tryk på tasten + bordnummer).

Bord info:

Viser alt der er registreret på bordet.

Regning:

Udskriver saldoregning på bordet (tryk på tasten + bordnummer).

Borde der er markeret med en lille rød firkant indikerer, at det er mere end en halv time
siden, at der har været aktivitet på bordet.

Bordet der er markeret med en lille nota nederst betyder, at der er printet en saldoregning
På bordet.

Borde der viser ”PAUSE” betyder, at der er valgt pause i deres menuvalg.
F.eks. en 3-retters menu, hvor der er valgt forret og hovedret men dessertvalg er sat på
pause til senere til/fravalg. Hvis man vil fortsætte menuvalg, så gå til dessert igen og vælg
eller skip dessert. Hvis dessert fravælges så ændres priser automatisk til 2-retters pris.

Side 6

Indtast vare og tryk ”GEM ORDRE” .
Dialogboks med tekstoplysning til ordre vises og gemmes på ”VIS ORDRE” siden.
Der udskrives en køkkenbon og en ordrebon.

Viser oversigt over ordre, der ikke er afsluttet.

Tryk på ordren der skal betales og tryk

eller tilføres nyt salg og afslut med

Side 7

Betaling af borde og udskrift/deling af regning

Tryk på

Hvis du trykker på den sorte bjælke, så får du yderligere muligheder omkring betalingen.

Dankort (OFFLINE) kan benyttes såfremt der ikke er
forbindelse til kortindløser – enten hvis der ikke er
internetforbindelse eller kortindløser har tekniske
problemer. Betalingen ”lagres” i betalingsterminalen
indtil der igen er forbindelse og der udføres en
afstemning af betalingsterminalen.
Gavekort saldo og dato er ikke understøttet.
% RABAT PÅ ALT – Markér linjen og indtast den
ønskede rabatprocent. Rabatten gives på det samlede
transaktionsbeløb.
KR. RABAT PÅ ALT - Markér linjen og indtast det
ønskede krone rabat beløb. Rabatten gives på det
samlede transaktionsbeløb.

Side 7

Betaling med alle de typer betalingskort, som butikken har indløsningsaftale for.

Registrering af salg, hvor betaling modtages via MobilePay

Registrering af Debet-salg med eller uden kontonummer

Registrering af salg, der er forudbetalt

Betaling med fremmed valuta
Kassesystemet leveres med 3 forudprogrammerede valutaer.

Ekspedition med valuta foregår ved at trykke på den pågældende valuta (i dette eksempel EURO).
Subtotal vises nu i EURO omregnet til den forprogrammerede kurs. Trykkes der på valutatasten én gang til,
så springes der tilbage til at vise bekøbet i DKK igen.
Hvis der f.eks. modtages EUR 100,00 kontant, som i eksemplet nedenfor, vil byttepenge automatisk blive vist
i DKK på både skærm og bon.

Fortsættes på næste side…
Side 8

Efter betalingsform er valgt vises dialogboks – evt. med byttepenge.
Tasten ”DANKORT NOTA” udskriver dankortkvitteringen hvis KORT er valgt som betalingsmiddel.
Tasten ”BON” udskriver en bon.
Tasten ”DEL BON I LIGE ANDELE” giver mulighed for at dele betalingen i lige andele. Der udskrives tilsvarende
boner.
Tasten ”SALG/REGISTERING” starter et nyt salg.
Tasten ”MELD TJENER FRA” afslutter salgsbilledet og viser tjenersiden.

Del afregningen af saldoen på hele bordet.
Viser hele regningen , der vælges de varer, der skal betales.
Efter første del-betaling er gennemført vælges der NÆSTE DELTE
OBS: Når DEL BETALINGEN er påbegyndt, skal hele bordet betales færdig.

Side 9

Betal et valgfrit beløb ud af saldoen på bordet.
F.eks. en person i et selskab går før de andre og afregner kun sin egen andel.

Deling af bordet foretages fra bordplan-siden.

Tryk på DEL BORD og derefter på bordet, der skal deles

Side 10

Eks: en person går før de andre og vil betale sin del af regningen.
Hele regningen vises i højre side.
Markér de varer, der skal trækkes ud til betaling nu.
Tryk GODKEND og betal på normal vis – det resterende bliver stående til senere afregning.
Ligeledes kan en vare splittes op i flere andele (Typisk en flaske vin deles til 2 personer).
Markér ANTAL feltet ud for varer i højre side og indtast antal varelinjer, som den skal deles til.
Nedenfor vises en flaske husets rødvin delt til 2 varelinjer a 0,5 flaske husets rødvin.

Side 11

