Sharp PC-kasse
brukermanual

Beskrivelse av kvalitet, funksjonalitet og brukervennlighet
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1. Oppstart av kassen

Det første som må gjøres når du logger deg inn i kassen om morningen, er å registrere veksel i
kassen. Da skriver du inn hvor mye kontanter du har i kassen og trykker godkjent.

Hovedsiden ved se slik ut når, men med knapper som er tilpasset deres behov
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2. Betaling
Velg det produktet du vil selge, enten ved skanning av barkoden eller ved å bruke knappene i
menyen. Under ser du at vi velger produktet: Diverse.
Produktet Diverse koster kr 500,- og vil vises på kvitteringen med produktnavn, antall og pris.
Får å velge flere av samme artikkel samtidig, trykk enten først på antall og så artikkel eller motsatt
velg artikkel først og så antall.

3. Del betalingen på kontant og kort
For å dele betalingen mellom kontant og kort, trykk på BETALE og du vil få
opp menyen til høyre:
Her kan du velge mellom: Kontant, kort, gavekort og andre
betalingsmetoder.
Velger du kontant vil du få opp en meny der du
taster inn kontantbeløpet og trykker OK:
Kvitteringen vil da vise gjenstående beløp, på kr
300,- som vil kunne betales med kort/gavekort:
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4. Feilslag

Om du har slått inn feile artikler, kan du enten trykke knappen
inn, eller velge knappen

og slette alt som er slått

Knappen FEILSLAG vil føre deg videre til vinduet under, her kan du velge bort de feilinnslåtte
artiklene. Trykk på de artiklene du vil ha bort og de vil flyttes til kolonnen til høyre, når du har valgt
alle som du vil ha bort, trykk OK.

5. Retur
Ved retur velger du knappen
søkefeltet over kvitteringen.

og søker opp artikkelen enten ved barkode/strekkode eller i

Kvitteringen og hovedvinduet vil se slik ut, ved retur:
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6. Rabatt

Om du skal gi rabatt velger du knappen
og vil få opp en meny der du har
valgmulighetene: 1. Rabatt i kr, 2. Rabatt i % og 3. Ny sluttpris.
Dette kan gis til alle artiklene, siste innslag eller du kan velge de artiklene det skal gjelde.

7. Gavekort
Gavekort kan kjøpes på tre forskjellige måter, enten ved at kunden får kvittering, plastikk-kort eller
på SMS. Nederst på hovedsiden finner du knappene

Ved plastikk-gavekort skrives summen inn, kortet blir registrert to ganger og ID-koden blir slått inn.
Ved SMS-Gavekort skrives summen inn, så mobilnummeret til kunden eller direkte til mottager.
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8. Opprettelse av artikkelgruppe
Når du skal opprette ny artikkelgruppe eller artikkel, velger du Register i menyen øverst. Deretter
velger du Varesalg og så velger du mellom Artikkelgruppe (CTRL+G) og Artikler (CTRL+A).

Når du skal opprette en ny varegruppe velger du knappen NY på nederste linje. Deretter velger du
navn og moms i de to øverste feltene, trykk deretter lagre.
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9. Opprettelse av artikler
Ved opprettelse av ny artikkel/artikler vil du få opp vinduet under. Øverst vil du se et gult felt der du
kan søke i varegrupper og leverandører.
Når du skal opprette en artikkel velger du knappen NY. Deretter velger du artikkelgruppe og
leverandør i de to øverste feltene, neste er å skrive inn beskrivelse/navn og utsalgspris. Klikk så på
lagre.

Etter hvert som du oppretter artikler vil de komme opp i listen nederst. Om du vil opprette en
artikkel der du selv om slå inn pris ved salg, setter du utsalgsprisen til kr 0,-
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10. Timeregistrering/personallister
En personalliste er en liste over alle som arbeider i virksomheten, inkludert ulønnet og
innleid personale, og skal vise når de starter og avslutter arbeidsdagen. Listen skal føres på
arbeidsplassen, og skal være tilgjengelig for kontroll i virksomhetens åpningstid.
Under personal på menyen øverst, finner man alt som har med timeregistrering,
bemanningsplanlegging og statistikker
Ved kontroll eller uten henting av rapporterte tider, går man under Personal, videre til
utskrifter og velger rapporterte tider. (Se bilde under)

Man vil få opp bilde til høyre, og man kan da velge de gjeldene
datoene som man skal hente ut date mellom.
Man kan velge mellom alle ansatte, eller velge spesifikke ansatte.
Ved valg av to eller flere ansatte må man huke av for gruppering
etter dato, for å få en oversiktlig timerapport.
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11. Oversikt på omsetning per bruker

Ved provisjonsordninger eller ønske om oversikt
over salgsstatistikk, går man inn under personal
velger statistikk og vil få opp vinduet under.

Man velger den aktuelle brukeren, datoen fra-til og grupper pr dato for salgstatstikk eller beregn
provisjon for provisjonsstatistikk.
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12. Fordel betaling på flere ansatte
Om man vil fordele et salg på flere ansatte, for eksempel artiklene under:

Velger man knappen fordel salg:

Bilde under vil komme opp og man kan velge ansatte og hvilken behandling som skal
registreres på han eller henne.
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13. Dele betalingen

For å kunne dele en betaling på flere, kontant og kort eller ved bruk av to kort, slår man inn salget og
velger betaling.
Ettersom om man velger kontant eller kort vil et av vinduene under dukke opp.

Det kunden vil betale kontant tastes inn under kunde betalt, resterende beløp kan slås ut på kort.
Ved kortbetaling tastes det inn det kunden vil betale med kort og deretter godkjenn, resterende
beløp kan betales kontant eller med kort. Betalingen kan også deles opp i flere.
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