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OpenSolution Back Office
Via OpenSolution Back Office (OBS) kan du styra över de inställningar som skall gälla för OpenSolution Retail
System (ORS). Här kan du även ta ut rapporter och uppföljningar, skapa offerter eller fakturor och på ett enkelt
sätt hantera förändringar eller tillägg i dina inställningar och registreringar. Vissa av dessa funktioner finner du
även under menyn Administration i kassasystemet ORS.
Via rubrikerna i den grå listen överst på sidan kan du gå vidare för att komma in i just den meny du vill arbeta.
Observera att Back Office inte är fullt anpassat för touch-screen, varför mus och tangentbord rekommenderas.
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Inställningar
Inställningar

Flik (1) Allmänt

Kortbetalning
ID-nummer:
Nyckel:

Detta avser företagets unika nummer till kortcentralen, numret anges av OpenSolution.
Detta avser företagets unika nummer till kortcentralen, numret anges av OpenSolution.

Säkerhetsnivå:
Inlösare:

Detta avser företagets unika nummer till kortcentralen, numret anges av OpenSolution.
Ange namnet på inlösande bank t.ex. Teller eller Babs.

Terminaltyp:

Ange vilken typ av korttransaktionsterminal du använder, valen finns i rullningslisten.

”Aktiv”:

Sätter kortmodulen till aktiv

Rapporter
Lösenord:
Kräv redovisning:
Personalspec:
E-post för rapport:

Ange ett lösenord för att hindra obehöriga att lämna försäljningsrapporter.
”Ja” om du vill att personal redovisar i valörer och totalt belopp innan x-rapport visas.
”Ja” om du vill se försäljning per användare eller kassör på x/z rapporter.
Om du registrerar en e-postadress här och kryssar i ”E-postrapport aktiv” kommer
samtliga de z-rapporter du tar ut att automatiskt e-postas till denna adress.

Presentkort
Standard (att betala): Används om standardbelopp alltid dras från presentkort eller förladdade konton.
Standard (att ladda): Belopp som läggs på det förladdade presentkortet eller rabattkortet.
Artikelnr:
Ange artikelnummer till artikeln ”Presentkort” som har lagts upp i artikelregistret.
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Endast betalfält:

Ange om du vill att endast betalfält skall anges vid presentkortsbetalning. Att betala och
att ladda kan vara olika i de fall du innehar en rabattsats till kunden. T.ex. att kundens
kort laddas med 1000 kr medan kunden betalar enbart 500 kr. Det kommer då synas i er
kassarapport att du har gett kunden 50 % rabatt på varje köp där kundens kort används.

Presentkortstyp:

Ange vilken typ av presentkort du tar, magnetkort eller externa kort.

Kontrollera på artikeln ”Presentkort” att momsen redovisas på korrekt sätt. Kontrollera med Skatteverket om du
är osäker. Presentkort räknas som en skuld till kunden, moms debiteras vid varje köptillfälle och skulden regleras
mot omsättningen.
Fakturor
Grupperade artiklar:

Ange ”Ja” om du vill få fakturor uppdelade i varugrupper, istället för separata artikelrader.

Dölj i användardel:

Ange ”Ja” om du vill att fakturor döljs i användardelen.

Rabatt – Aktiv:

Ange ”Ja” om du vill aktivera rabatt-funktionen till fakturering.

Övriga check boxar

Bordkontroll:

Visa i användardel:

Visa streckkod på art.rapport:
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Flik (2) Kassa

Här anges specifika inställningar för kassan.

Kassa
Använd personalkort: Ange ”Ja” om du önskar att personalen skall logga in med personalkort istället för att
trycka direkt på sitt namn vid inloggningen.
Använd kod:

Ange ”Ja” om du önskar att personalen skall logga in med kod istället för att trycka direkt
på sitt namn vid inloggningen. Kod anges i respektive personals inställningsruta
(PersonalPersonalregister)

Autom. fram/vänta:

Används i restaurang där köksskrivare/barskrivare finns installerad. På detta sätt
”frammar” kassasystemet automatiskt den första typen t.ex. om förrätt/varmrätt/dessert
bongas kommer kassan först att sätta förrätterna till ”Fram” och det övriga på ”Vänta”.

Dölj art.typ på bong:

Välj ”Ja” om du inte vill att texten ”Fram” eller ”Vänta” skall synas på bongarna till
kök/bar.

Visa lagerstatus:

Om lagerstatus används kan det direkt på knapparna synas hur många av respektive som
finns kvar i lagret. Denna funktion kan även användas om du vill lägga in ett förvalt antal
artiklar på en produkt via artikelregistret, därefter räknar kassan automatiskt ner antalet
vid varje köp.

Autom. utloggning:

Ange ”Ja” om du vill att personalen automatiskt måste logga in efter varje köp i kassan.
Funktionen avser köp som gjorts mot bord.

Takeaway:

Används om du vill att knappen Takeaway skall synas i kassan. Vid Takeaway-köp ändras
momssatsen på artiklarna eftersom dessa köp har en lägre momssats (12 %).
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Fullskärm:

Ange ”Ja” om du vill att fullskärm skall vara standardinställt. Personal kan då inte utan
administratörsbehörighet minimera kassasystemet för att exempelvis öppna andra
program eller Internet.

Kvitton
Visa personalnamn:

Om du vill att namnet skall synas på kvittot anges detta alternativ till ”Ja”.

Göm dricksfält:

Ange ”Ja” om du inte vill att dricksfältet skall tas med på kvitton.

Visa radsumma:

Ange ”Ja” om du vill visa summering på varje rad på kvitton.

Göm logo:

Ange ”Ja” om du inte vill att din logo tas med vid varje kvittoutskrift.

Göm artikel på kortslip:

Ange ”Ja” om du inte vill att artikel anges på kortslipen.

Visa à-pris:

Ange ”Ja” om du vill visa à-pris på varje rad på kvitton.

Makuleringar
Aktiv:

Ange om det krävs lösenord för att makulera ett köp. Ange ”Ja” eller ”Nej”.

Lösenord:

Ange ett lösenord för att skydda så att obehöriga inte kan makulera köp. Detta alternativ
går även att ställa in som en behörighet under ”Personal” i ”Administration”.

Valutor
Påslag:

Ange hur många procent som skall göras i påslag vid andra valutor än SEK.

Teckenstorlek
Bongdelen:

Välj mellan stor, mellan och liten i textstorlek på bongskrivarna.

Checkboxar

Visa vid alla fakturaköp: Ange om personalnamn skall finnas med i fakturaköp (överskuggar ”Visa
personalnamn” vid fakturaköp)

Visa vid bokningar: Ange om dricksfält ska visas vid bokningar
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Flik (3) Bokföring

Här anges specifika inställningar för bokföringen.

Bokföringsmodul:

Kryssa i här om du skall jobba med bokföringsmodulen.

Std.konto artiklar:

Välj om du vill ha ett standardkonto för nya artiklar. Konton hämtas från det du angivit
under menyerna ”Ekonomi > Bokföringskonto”.

Exportval:

Här kan du välja om du vill exportera dina bokföringsfiler som SIE- eller Hogia-.

Visa ej fakturor…:

Klicka i här om du vill att fakturor exkluderas ur dina z-rapporter.

Kundreskontra:

Ange om du jobbar med intern eller extern kundreskontra.

Hogia (XML) HAS:

Inställning för Hogia-export.

Hogia (XML) Subpart: Inställning för Hogia-export.
Resultatenhet:

Ange i förekommande fall vilken av bolagets resultatenheter som avses i bokföringen.

Flik (4) Personal

Här anges specifika inställningar för personalhanteringen och P-liggaren.

Kräv anledning vid sen instämpling: Kryssa i här om du vill att personalen anger en kommentar när instämpling
sker sent utifrån vad som angetts i personalschemat.
Kräv anledning vid sen utstämpling:

Kryssa i här om du vill att personalen anger en kommentar när utstämpling
sker sent utifrån vad som angetts i personalschemat.

Varningstid vid sen instämpling:

Ange antal minuter efter schemalagd instämpling som en varning skall visas.

Varningstid vid sen utstämpling:

Ange antal minuter efter schemalagd utstämpling som en varning skall
visas.

Meddelande vid första instämpling:

Skriv in ett meddelande som du vill att personalen skall få vid instämpling.

Meddelande vid sista utstämpling:

Skriv in ett meddelande som du vill att personalen skall få vid utstämpling.

Sida 9

Flik (5) Användare

Här anges specifika inställningar för sms-utskick.
Observera att dessa uppgifter inte får ändras av annan användare än OpenSolution Nordic AB.
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Flik (6) Bokningar

Här anges specifika grundinställningar för bokningar.

Bokningar
Standardtid för bord:

Ange hur lång en bordsbokning skall vara som standard.

Förhandsbetalad artikel:
Färg (preliminärbokad):

Här kan du välja vilken färg du vill att preliminära bokningar skall visas med.

Färg (bokad):

Här kan du välja vilken färg du vill att bekräftade bokningar skall visas med.

Färg (bokad och betalad):

Här kan du välja vilken färg du vill att bokningar som är både bekräftade och
betalade skall visas med.

Visa bokningsnamn i bord:

Kryssa i rutan om du vill att namnet på den bokade gästen skall visas i bordet på
översikten.

Dölj namn för kund:

Klicka här om du vill dölja namn för kunden.

Specificerad offert för kund:

Kryssa i rutan om du vill att offerter standardmässigt skall ta med detaljerad
information.

Fråga efter antal:

Kryssa i här om du vill att systemet säger till om du glömt att fylla i vilket antal
gäster som bokningen omfattar.

Bordsbokningar (Välj färg)
Här kan du välja vilka färger som skall användas för bokningar med olika status. På detta vis blir bokningsvyn
mer överskådlig.
Bokningspåminnelse
Aktiv:

Kryssa i rutan om du vill aktivera funktionen ”Bokningspåminnelse”.

Antal timmar innan bokning:

Ange antal timmar före bokningens start som du vill att påminnelsen skall
skickas. Påminnelsen skickas med e-post eller sms beroende av vad som valts i
kundregistret. Observera att för dessa funktioner krävs att e-postadress
respektive mobiltelefonnummer har angetts i kundregistret.

Påminnelsetext:

Här kan du skriva en standardtext som sänds ut i dina bokningspåminnelser.
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Flik (7) Säkerhet

Här anges specifika säkerhetsinställningar.

Ändra pris:

Om lösenord skall krävas för att ändra priser, kryssa i rutan ”Aktiv” och ange lösenordet.

Flik (8) Export

Här anges sökvägen som används för export av filer till Visma, Hogia och Caspeco. Exporter kan genomföras för
fakturor respektive för lön.

Börja med att klicka på rutan ”…” intill textfältet, klicka dig därifrån vidare till den fil som skall användas för
exporten. Avsluta med OK. Inställningar för vilka mappar som är aktuella får du från din leverantör (Visma, Hogia
och Caspeco).
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Flik (9) Visningstexter

Visningstext används för att skriva in den standardtext du vill använda i det e-postmeddelande som du sänder ut
dina offert-bekräftelser med.

I det översta fältet anger du bekräftelsetexten till bokningar, i det andra fältet anger du bekräftelsetexten till
bordsbokningar och i det nedersta fältet anger du bekräftelsetexten till offert/order.
Texten kan formateras med samma funktioner som i Microsoft Word, d.v.s:
-

Typsnitt
Teckenstorlek
Om texten skall vara fet, kursiv och/eller understruken
Teckenfärg
Eventuell överstrykningsfärg
Hur texten skall marginaljusteras
Om du vill använda punktlistor eller numrerade listor
Om du vill justera indragen
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Flik (10) Övrigt

Under ”Övrigt” kan du göra lite varierande inställningar. Ange den skrivartyp du använder dig av, de möjliga valen
finns i rullningslisten.
”E-post rapport” är en branschspecifik funktion för Casino. Ange här till vilken e-postadress rapporterna skall
sändas.
”Leto order” fyll i ”Ja” om du arbetar med kassakopplade handenheter.
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Företag/Registrera dina företagsuppgifter
Flik 1 ”Allmänt”

Under rubriken ”Inställningar” > ”Företag” registrerar du ditt företags uppgifter. Systemet kommer sedan att
använda dessa uppgifter bland annat i redovisningssyfte och vid fakturering, offerter och liknande. Här kan du
även spara in din logotyp, vilken sedan syns på dina fakturor och offerter.

Företagsnamn:

Ange det fullständiga namnet på ditt bolag.

Organisationsnummer: Ange företagets juridiska organisationsnummer, observera att detta måste vara
samma organisationsnummer som har registrerats hos kortcentralen och hos
Skatteverket.
Adress:

Ange adressen till där kassan finns placerad, ej till eventuellt huvudkontor.

Postnummer:

Ange postnumret till platsen där kassan finns placerad, ej till eventuellt huvudkontor.

Ort:

Ange orten där kassan finns placerad, ej till eventuellt huvudkontor.

Telefon:

Ange telefonnumret till där kassan finns placerad, ej till eventuellt huvudkontor.

Fax:

Ange faxadressen till där kassan finns placerad, ej till eventuellt huvudkontor.

E-post:

Ange den e-postadress du vill förmedla till företaget.

Hemsida:

Ange adressen till företagets hemsida.

Allmän rabattgrupp:

Ange en allmän rabattgrupp t.ex. om du har After work-erbjudanden eller kanske ett
helgerbjudande. Rabattgrupper ställs in i administrationen under ”Rabattgrupper”. Här
anges enbart en standardgrupp.

Hämta bild…:

Klicka på denna knapp för att hämta den logotyp som du vill ha med på dina fakturor
och offerter. Klicka dig sedan fram till den plats där logotypen finns sparad, avsluta med
”Öppna”.
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Flik 2 ”Betalningsinformation/Texter”

Under fliken ”Betalningsinformation/Texter” lägger du in information som används vid betalningar och anges på
diverse utskick såsom fakturor.

Bankgiro:

Ange ditt företags bankgironummer.

Plusgiro:

Ange ditt företags plusgironummer.

Dröjsmålsränta: Ange företagets dröjsmålsränta. Denna text syns på företagets utgående fakturor.
IBAN:

Ange IBAN i de fall företaget innehar utländska kunder. IBAN-nummer finner du hos företagets
bank. Numret består av ett flertal tecken plus kontonummer.

SWIFT:

Ange SWIFT till företagets bank, t.ex. SWEDSESS för Swedbank. Denna information finner du hos
företagets bank. SWIFT är unik för varje bank.

VATNR:

Ange företagets organisationsnummer inklusive landskod.

Bank:

Ange vilken bank företaget använder sig av.

Förfallodagar: Ange hur många förfallodagar ditt företag har som standard.
Fakturaprefix: Fakturaprefix används om det finns flera olika verksamheter inom samma bolag och du önskar
särskilja fakturanumren från varandra. Exempelvis kan fakturaprefix ”OS” används då du på
bankgirokontot vill se att dessa fakturor kommer direkt från OpenSolution.
F-skatt:

Ange texten ”Innehar F-skattsedel” på fakturan om företaget är registrerat för F-skattsedel.

Betalreferens: Genom att skriva in ”Ange fakturanummer som referens vid betalning” kommer uppmaningen
med på alla företagets utgående fakturor. Denna text går att skräddarsy precis efter tycke och
smak.
Kvittotext:

Ange en text längst ner på varje faktura. Texten kan även användas för att lämna upplysningar
till kunder, t.ex. ”14 dagars bytesrätt” eller texten ”Välkommen åter!”.

Bokningstext:

Ange en text såsom exempelvis ”Tack för din bokning, Mvh OpenSolution”. Detta används för
hotell-, bordsbokningar och tidsbokningar.
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Flik 3 – Kortbetalning

Under denna flik anges de uppgifter som rör kortbetalningar. Uppgifterna anges av OpenSolution Nordic AB.

(1) Id-nummer: Här anges ditt id-nummer för kortbetalning.
(2) Nyckel: Avser nyckelkoden för kortbetalningar.
(3) Säkerhetsnivå: Avser säkerhetsnivån för kortbetalningar.
(4) Inlösare: Här anges den inlösare du slutit avtal med rörande korttransaktioner.
Avsluta med ”Spara”.
Observera att knappen ”Tillbaka” tar dig tillbaka till föregående vy utan att först spara gjorda ändringar.

Flik (4) – LETO

Under denna flik anges de uppgifter som rör LETO koppling vilket i praktiken används då en anslutning till en
handterminal finns från kassan. Uppgifterna anges av OpenSolution Nordic AB.

(1) Id-nummer: Här anges ditt id-nummer för kortbetalning.
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(2) Nyckel: Avser nyckelkoden för kortbetalningar.
(3) Säkerhetsnivå: Avser säkerhetsnivån för kortbetalningar.
(4) Inlösare: Här anges den inlösare du slutit avtal med rörande korttransaktioner.
Avsluta med ”Spara”.
Observera att knappen ”Tillbaka” tar dig tillbaka till föregående vy utan att först spara gjorda ändringar.

Flik (5) – Kortkonton

Kortkontokoppling, som kan beställas som en extra funktion till det övriga systemet, används i syfte att matcha
kortbetalningar utförda från kassan med en kassakopplad kortterminal ihop med inkomna korttransaktioner till
kortinlösaren. Inställningar för funktionen görs under denna flik men informationen kan endast utläsas från
Backoffice. Kontakta din återförsäljare om du vill veta mer om kortkontokopplingen. Uppgifterna anges av
OpenSolution Nordic AB.

Kassor
Denna meny används för att lägga upp flera försäljningsställen. Observera att systemet kontrollerar din licensfil
så att företaget har rätt antal kassor till licensen. Från och med 2010 skall även skatteverkets kontrollenhet vara
ansluten till varje kassa, annars kommer kassan att vara inaktiv.

Längst ner i fönstret finns fem knappar:
Ny grupp:

Tryck på knappen för att skapa en rapportgrupp/försäljningsställe/kostnadsställe. Du kan
sedan välja att få ut z-rapporter enskilt eller gemensamt för de kassor som ingår i en
rapportgrupp. Ange vad du vill kalla rapportgruppen, klicka sedan på ”Spara”. När du skapat
en rapportgrupp går du in på respektive kassa, väljer ”Ändra kassa” och väljer den
rapportgrupp som kassan skall ingå i.

Ändra grupp:

Markera avsedd grupp och klicka på denna knapp för att ändra namn på en rapportgrupp.

Ny kassa:

Här kan du lägga upp en ny kassa. För att lägga till en ny kassa se avsnittet nedan.

Inaktivera/aktivera: Denna funktion används om du önskar inaktivera en kassa, det vill säga ta den ur bruk.
Ändra kassa:

Används när du vill ändra information om kassan, se bild nedan.
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Flik (1) Allmänt

Namn:

Här anges namnet på kassaplatsen t.ex. reception, kassa1, kassa2, barkassa osv.

Rapportgrupp:

Välj vilken rapportgrupp den specifika kassan skall ingå i, om någon.

Terminal-id:

Detta är en unik inställning för kortcentralen, anges av OpenSolution.

Automatisk rapport: Välj Ja om du vill att rapporter automatiskt skall lämnas för kassan.
Typ:

Ange vilken typ av kassa det är, PDA avser handenhet med kassafunktion.

Skrivare
Kvitto:

Ange namnet på den kvittoskrivare som skall användas för vanliga kvittoutskrifter. Tänk på
att detta namn skall vara samma som finns inlagt i Windows för skrivaren. Gå in under
kontrollpanelen, skrivare och kontrollera att skrivaren har samma namn.

Kopior (ruta):

Ange det antal utskrifter du vill få ut av dina kvitton. (Ex. 2 = 1 originalkvitto + 1 kopia)

Gästnota:

Ange namnet på den kvittoskrivare som skall användas för gästnotor. Tänk på att detta
namn skall vara samma som finns inlagt i Windows för skrivaren. Gå in under
kontrollpanelen, skrivare och kontrollera att skrivaren har samma namn.

Bar:

Ange namnet på den kvittoskrivare som skall användas för utskrifter till bongskrivaren i
baren. Tänk på att detta namn skall vara samma som finns inlagt i Windows för skrivaren.
Gå in under kontrollpanelen, skrivare och kontrollera att skrivaren har samma namn.

Kök (Standard):

Ange namnet på den kvittoskrivare som standardmässigt skall användas för utskrifter till
bongskrivaren i köket som standard. Tänk på att detta namn skall vara samma som finns
inlagt i Windows för skrivaren. Gå in under kontrollpanelen, skrivare och kontrollera att
skrivaren har samma namn.

Kök (Förrätt):

Ange namnet på den kvittoskrivare som skall användas till utskrifter till bongskrivaren i
köket som standard. Tänk på att detta namn skall vara samma som finns i Windows på
skrivaren. Gå in under kontrollpanelen, skrivare och kontrollera att den har samma namn.

Kök (Varmrätt):

Ange namnet på den kvittoskrivare som skall användas till utskrifter till bongskrivaren i
köket som standard. Tänk på att detta namn skall vara samma som finns i Windows på
skrivaren. Gå in under kontrollpanelen, skrivare och kontrollera att den har samma namn.

Kök (Dessert):

Ange namnet på den kvittoskrivare som skall användas till utskrifter till bongskrivaren i
köket som standard. Tänk på att detta namn skall vara samma som finns i Windows på
skrivaren. Gå in under kontrollpanelen, skrivare och kontrollera att den har samma namn.

Extra 1 & 2:

Om du använder extra bongskrivare anger du namnet här.

Textstorlek:

Ändra om du vill ha en större storlek på texten från bongskrivarna.

Kopiera:

Välj kopiera för att utifrån denna kassans inställningar snabbare skapa en ny kassa.
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Flik (2) Tillbehör

Samtliga uppgifter under denna flik anges av OpenSolution och skall ej redigeras av kunden.

Observera att knappen ”Tillbaka” tar dig tillbaka till föregående vy utan att spara dina ändringar.
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Objekt
Genom att gå in på rubriken ”Inställningar” och välja ”Objekt” får du möjlighet att lägga till eller justera de
kategorier och objekt du vill hantera i kassasystemet och BackOffice. Du kan här lägga upp kategorier såsom
bord, hotellrum eller konferensrum.

Det går att dela in objekten i kategorier t.ex. när det gäller bordsservering går det att dela upp dem i: Matsal 1,
Matsal 2, Utomhus, VIP.
Här finns tre knappar tillgängliga:
-

Ny kategori

-

Inaktivera/Aktivera

-

Ändra

Ny kategori/Lägg till bokningsbara kategorier
Det finns tre knappar tillgängliga på kategorinivån (1) Ny kategori (2) Inaktivera/Aktivera (3) Ändra.
Vid klickning på Ny kategori kommer följande bild upp:
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Kategori
(1) Kategorinamn: Ange namnet på kategorin för bokningsobjekten t.ex. Matsal
(2) Typ:

Bord, Hotell, Konferens/Lokal finns tillgängliga som val

(3) Aktiv:

Det går att ändra status till aktiv/inaktiv t.ex. om du vill ta bort möjlighet till att servera
utomhus när det är vinter, eller om du vill inaktivera en frisörstol som för tillfället inte är
uthyrd.

Bokningsinställningar
(1) Starttid:

Starttid för bokningsobjekt t.ex. om konferensen börjar 08:00 som standard kan detta anges
för att spara in tid när du skapar nya bokningar.

(2) Sluttid:

Sluttid för bokningsobjekt t.ex. om konferensen slutar 17:00 som standard kan detta anges
för att spara in tid när du skapar nya bokningar.

(3) Tidsintervall:

Anger under vilket intervall bokningarna kan vara bokningsbara. Anges en halvtimma så blir
minsta bokningstid 30 minuter.

(4) Standardvy:

Ange om du vill se objekten horisontellt eller vertikalt i bokningsdelen.

(5) Standardtidsvy: Det finns tre olika vyer (1) Dagsintervall, en dag i taget, vanligt vid konferens/lokal (2) Vecko
detaljerad, visar en vecka i taget mer i detalj (3) Veckoöversikt, visar en vecka i taget.
Standardvärden för bokningar
(1) Starttid:

Starttid för bokningsobjekt t.ex. om konferensen börjar 08:00 som standard kan detta anges
för att spara in tid när du skapar nya bokningar.

(2) Sluttid:

Sluttid för bokningsobjekt t.ex. om konferensen slutar 17:00 som standard kan detta anges
för att spara in tid när du skapar nya bokningar.

(3) Antal dagar:

Ange standardlängd för en bokning. För konferens/lokal anges 0 medans hotell anges 1.

(4) Påminnelsetid: Antal veckor i förväg du vill bli påmind innan bokningen blir bekräftad.
Statistik
Dessa inställningar gäller redovisning till Statistiska Central Byråns inkvarteringsstatistik.
(1) Anläggningsnr: Ange vilket nummer som skall gälla för statistiken rörande detta objekt.
(2) Rapporttyp:

Ange vilken SCB-rapporttyp som skall gälla för objektet.

Observera att knappen ”Tillbaka” tar dig tillbaka till föregående vy utan att spara dina ändringar.
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Nytt objekt
Längst ner i fönstret kan du lägga upp vilka objekt du vill ha under respektive kategori.

För att se vilka bokningsobjekt som ligger i en kategori klickar du först på en kategori, då uppdateras listan med
alla därtill hörande bokningsobjekt. Observera att du måste markera den kategori eller objekt som du vill göra ett
tillägg till alternativt ändra i.
Det finns fyra olika knappar gällande bokningsobjekt:
Uppdatera:

Uppdaterar alla bokningsobjekt och sätter standardvaluta på alla.

Skapa serie:

Med hjälp av denna knapp kan du skapa en ny objektsserie. Ange de objektsnummer serien
skall gälla från respektive till. Avsluta med ”Skapa”. Objektsserien är ett snabbsätt att skapa
exempelvis bord som skall vara sammanlänkade på något sätt. Funktionen används bland
annat om du t.ex. vill skapa flera bord i en matsal.

Nytt objekt:

Skapar ett nytt bokningsobjekt.

Aktivera/inaktivera: Ändrar statusen på ett bokningsobjekt, används om du periodvis vill ta bort ett objekt.
Observera att det inte går att ta bort bokningsobjekt utan enbart inaktivera dem.
Detta beror på att all statistik skall hållas korrekt.
Ändra:

Ändrar ett befintligt bokningsobjekt.
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Vid klickning på ”Nytt objekt” kommer följande bild upp:

Flik 1 – Allmänt
Vid skapande av ett nytt bokningsobjekt skall följande fyllas i:
Namn:

Ange namnet på bokningsobjektet. Namnet används i rumsbokningens översikt om det gäller
ett rum. Om det gäller ett bord visas namnet i bordsbokningsvyn i bordskartan, där ryms dock
endast ett kortare namn.

Bordsnummer:

Ange namnet på bokningsobjektet om det är ett bord. Här anger du endast siffror t.ex. 100.

Antal personer:

Här anger du ett maximalt antal sittande på ett bokningsobjekt. Detta används bl.a. för att
vid bordsbokning göra det mer överskådligt vilka objekt som finns tillgängliga.

Aktiv:

Ange om bokningsobjekt skall visas i översikten eller ej.

Ordning:

Ange i vilken ordning du vill att objekten skall hamna i tidsboknings- respektive
hotellbokningsöversikterna.

Bordsposition
Topp:

Ange hur långt uppifrån objektet skall visas i bordskartan.

Vänster:

Ange hur långt från vänster objektet skall visas i bordskartan.

Bredd:

Ange hur brett bordet som visas i bordskartan skall vara.

Höjd:

Ange hur högt bordet som visas i bordskartan skall vara.

Noteringar:

Ange notering till bordet, t.ex. rökfritt.

Bordsposition använder ett koordinatsystem där ”topp=0” och ”vänster=0” är högst upp i vänstra hörnet.
Som du ser på den högra bilden ovan tillkommer knappen ”Initiera Leto” när objektskategorin har typen ”Bord”.
Denna knapp använder du för att aktivera bordet för användning i din handdator.

Flik 2 – Priser
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Under fliken ”Priser” kan du ange om det är någon speciell prislista och bokningssätt som skall kopplas till
objektet. När en bokning skapas på objektet med det angivna bokningssättet kommer systemet automatiskt att
lägga till den artikel och det pris som specificerats i prislistan. Avsluta med ”Spara”.
Observera att ”Tillbaka” tar dig tillbaka till föregående fönster utan att dina ändringar sparas.
För att ändra eller lägga till nya prislistor går du in i menyerna Artiklar > Prislistor. För att ändra eller lägga till
nya bokningssätt går du in i menyerna Bokning > Register > Bokningssätt.
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Menyer
Här kan du spara in menyer, vilka sedan kan kopplas till exempelvis bordsbokningar. I det första fönstret du får
upp väljer du om du vill lägga in en ny meny, ta bort en befintlig meny eller ändra en befintlig meny.
Observera att om du vill lägga en ny meny måste menyn först finnas sparad i din dator.
Om du väljer ”Ny” öppnas ett nytt fönster. Börja med att ange vilket namn du vill att menyn skall ha, skriv
eventuellt in en informationstext och klicka därefter på knappen ”Välj…”. I det fönster som nu öppnas klickar du
dig fram till den plats i datorn där menyn finns sparad. Avsluta med ”Öppna”. När du har valt ett dokument
stängs den föregående rutan och du kommer tillbaka till fönstret ”Ändra meny” som nedan till höger.
Dokumentnamnet anges nu i textfältet ”Dokument”. Avsluta med ”Spara”.

Layout kassa
När du går in under menyn ”Layout kassa” får du upp följande fönster:

Här kan du lägga upp nya knappar till kassan, ändra befintliga knappar, ändra knapparnas placering och
funktioner samt aktivera eller inaktivera knappar. När du vill ändra på en knapp markerar du raden med
muspekaren och klickar därefter på ”Ändra”. Ett nytt fönster öppnas då (som i bilden ovan). Här kan du ändra
namnet på knappen, välja vilken placering den skall ha, knappens funktion och om du vill infoga en bild på
knappen. Parameter anger du om detta finns upplagt för betalsättet. Du kan även ange om knappen endast skall
finnas i vissa kassor. Ange kassornas id separerade av kommatecken, inget mellanslag. Ange även om knappen
skall vara aktiv eller inte. Avsluta med ”Spara”. Du kan läsa mer om de tillgängliga funktionerna i Opensolution
Retail Systems manual.
Observera att knappen ”Tillbaka” tar dig tillbaka till föregående vy utan att spara dina ändringar.
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Valuta
I denna vy hanterar du de valutor du vill använda dig av i kassan. Vid val av annan valuta än SEK kommer
systemet att räkna ut växelbelopp i SEK efter den förinställda kursen.

Valutor kan läggas till eller tas bort. Ändringar hanterar du direkt i vyn ovan.
När du vill lägga till en ny valuta klickar du på knappen ”Ny valuta” längst ner till höger. Detta fönster öppnas då:

Valuta:

Ange den benämning som är vedertagen för valutan. Benämningen syns på kvittot.

Växlingskurs:

Ange den växlingskurs som skall gälla. Observera att detta måste anges manuellt.

Tecken (Vänster): Ange eventuella tecken du vill skall visas framför summan på kvittot.
Tecken (Höger):

Ange eventuella tecken du vill skall visas efter summan på kvittot.

Decimaler:

Ange hur många decimaler du vill att systemet skall ta hänsyn till vid beräkning av valutan.

Kortbetalningskod: Ange eventuell kod som skall anges då köpet sker mot kortbetalning.
Aktiv:

Kryssa i rutan om valutan skall vara aktiverad.

Visa valuta:

Kryssa i rutan om du vill att valutan skall synas och vara valbar i kassan.

Avsluta med ”Spara”.
Observera att knappen ”Tillbaka” tar dig tillbaka till föregående vy utan att spara dina ändringar.

Sida
27

Bordsplacering
Genom att gå in på rubriken ”Inställningar” och välja ”Bordsplacering” får du möjlighet att möblera ut borden för
att förenkla vid orderhantering på bord.

För att lägga till bord placerar du muspekaren i det grå fältet och högerklickar.
Du får nu upp en ruta enligt bilden nedan:

Du väljer själv vilken benämning bordet skall ha. Fyll i namnet under ”Rumsnamn”, detta kommer sedan att visas
i bordsbokningslistan. Ange bordsnumret under ”Bordsnummer”, detta är den benämning som syns i bordskartan.
Därefter fyller du i vilket antal personer bordet är avsett för. Detta används för du i bordsbokningslistan skall
kunna få en summering över hur stort antal sittande som är uppbokade.
Glöm inte att aktivera bordet om du vill att det skall synas i översikten och i kassan.
”Bredd” och ”Höjd” reglerar bordets storlek i bilden.
”Topp” och ”Vänster” reglerar bordets placering i bilden. Om du inte ändrar de uppgifter som automatiskt anges i
”Topp” och ”Vänster” kommer bordet att automatiskt placeras mitt i bilden. Du kan därefter fritt flytta runt bordet
genom att hålla nere muspekaren på bordet och sedan dra det till önskad placering.
Bordsposition använder ett koordinatsystem där ”topp=0” och ”vänster=0” är högst upp i vänstra hörnet.
I fältet ”Noteringar” kan du ange eventuella kommentarer till bordet.
Avsluta med ”Spara”. (Genom att välja ”Tillbaka” stängs rutan utan att gjorda ändringar sparas).
Denna funktion är länkad till menyn ”Objekt” under rubriken ”Inställningar”.
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Automatiska körningar
Under ”Inställningar” > ”Automatiska körningar” anger du vilka moment som kassan skall utföra per automatik
samt under vilka tider funktionen skall köras.

Väljer du ”Skapa rapporter” kommer systemet automatiskt att ta ut dagsrapporter vid den valda tiden.
Eftersom de automatiska körningarna och backuperna överför stora mängder data rekommenderas du att välja
ett klockslag som ligger utanför de tider då systemet i övrigt används, exempelvis under den sena natten.
Observera att systemen måste vara igång för att de automatiska körningarna skall kunna
genomföras, d.v.s. kassan och Internet får inte vara avstängda under denna tid!

Koder
Med hjälp av dessa koder kan specialfunktioner aktiveras för olika delar i systemet.
För att genomföra ändringar här, vänligen kontakta din leverantör.

Synkronisering
Om du använder dig av flera kassor som du vill synkronisera i olika avseenden gör du det via denna meny:

Börja med att välja vad det är du vill synkronisera. Detta väljer du genom att kryssa i den ruta som bäst passar
ditt behov.
Härefter anger du ”Hostname” och ”Nyckel”, dessa uppgifter får du från OpenSolution Nordic AB.
Avsluta med att välja ”Spara”. Om du genast vill synkronisera klickar du på knappen ”Synkronisera nu”.
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Om du vill köra automatiska synkroniseringar ställer du in detta via ”Automatiska körningar”, se avsnitt ovan.
Observera att knappen ”Tillbaka” tar dig tillbaka till föregående vy utan att spara dina ändringar.

Sida
30

Dokumenthantering

Dokumenthantering är en funktion där du kan lägga till dokument i systemet som sedan kan hämtas upp till
exempelvis offerter.
Klicka på knappen ”Ny” nere i högra hörnet. Sök dig sedan fram till det dokument du vill lägga till. Avsluta med
”Öppna”.
Du ser nu hur dokumentet läggs till i listan till vänster i bildfönstret.
För att läsa mer om hur du hämtar upp dokumenten till offerter se avsnittet ”Bokning” > ”Offerter”.
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Händelselogg

Under händelseloggen kan man utläsa information kring den löpande användningen av kassasystemet. Denna
funktion används främst i felsökningssyfte men kan även användas för andra ändamål så som

Importera PCS Winbag
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ORS har även en koppling till det externa systemet PCS Winbag. Kontakta din återförsäljare för att aktivera denna
funktion.
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Rabattsystem
Rabattgrupper

För att lägga upp en ny rabattkategori klickar du på knappen ”Ny kategori”. Du får då upp ett fönster där du
anger det namn du vill ha på kategorin samt anger om kategorin skall vara aktiv eller inaktiv. Med knappen
”Ändra” kan du ändra namn på en befintlig kategori. Knappen ”Aktivera/Inaktivera” ändrar status på befintliga
kategorier.
Under respektive kategori kan du nu lägga upp rabattregler. Börja med att markera den aktuella kategorin genom
att klicka på den. Härefter klickar du på knappen ”Ny regel” längst ner till höger. Du får då upp följande fönster:

Namn:

Ange det namn du vill att rabattregeln skall ha.

Typ:

Välj om rabattregeln skall vara allmän, d.v.s. röra samtliga kategorier och artiklar eller om den
skall vara kategori-/artikelspecifik.

Rabatt-typ:

Ange om rabatten skall följa modellen ”tag X, betala för Y”, procentuell rabatt eller fast pris.

Parameter 1:

Ange antal procent om du valt procentuell rabatt och ange pris om du valt fast pris. Om du valt
modellen ”tag X, betala för Y” anger du här vilket antal kunden skall köpa för att få rabatten.

Parameter 2:

Om du valt modellen ”tag X, betala för Y” anger du här vilket antal kunden skall betala för när
denne får rabatten.

Dagar:

Ange om rabatten endast skall gälla vissa veckodagar.

Tider:

Ange om rabatten endast skall gälla mellan två klockslag.

Datum från:

Ange från vilket datum rabatten skall gälla.

Datum till:

Ange till vilket datum rabatten skall gälla.

Avsluta med ”Spara”. Knappen ”Tillbaka” tar dig tillbaka till föregående vy utan att spara dina ändringar.
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Presentkort/Förskott
Här visas en lista över samtliga presentkort du har laddat. Presentkort hanteras i systemet som ett eget betalsätt.
För att veta mer om hur du registrerar nya betalsätt eller olika typer av presentkort kan du läsa mer under
avsnittet Ekonomi > Betalsätt.
Under den första fliken syns samtliga aktiva kort och under den andra fliken syns de inaktiva korten. I listorna
anges varje korts id, vilken typ av kort det är, kortnummer, vilken kund som innehar kortet, när kortet senast
laddades samt startbelopp och nuvarande belopp. Längst ner på sidan anges en summering av nuvarande belopp
för samtliga kort.
Längst ner i högra hörnet finns knappen ”Visa”. Börja med att markera ett presentkort i listan. Klicka sedan på
denna knapp. Du får nu upp ett separat rapportfönster där all historik för kortet redovisas. Rapporten kan sparas,
skrivas ut eller e-postas.
Du har även möjlighet att byta nummer på ett presentkort genom att klicka på knappen ”Byt kortnummer”.

Du behöver inte på förhand registrera presentkortet någonstans. Vid försäljning av presentkort räcker det med
att endast ladda kortet åt kunden i kassan.
Ett presentkort blir inaktivt när det nått 0 kronor i saldo.
För att lägga till en ny typ av presentkort, exempelvis specifika typer av rabattkort eller papperspresentkort, går
du in i Back Office under menyn Ekonomi > Betalsätt och sedan fliken Presentkort/Förskott. Observera att det du
anger som kvittotext under betalsättet är den text som kommer att stå på rapporten.

Rabattkort
Här kan du länka grupper av rabattkort till dina upplagda rabattgrupper. Det kan t.ex. gälla VIP-kort.
Börja med att ange det namn du vill skall gälla för respektive grupp av rabattkort. Därefter anger du det intervall
av kortnummer som avses (t.ex. kort med nummer 100-200), ange även vilken rabattgrupp som skall gälla för
kortet. Kryssa i rutan om du vill aktivera kortet. Avsluta med ”Spara”. Samtliga aktiva grupper av rabattkort anges
i listan till höger i fönstret.
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Personal
Via rubriken ”Personal” registrerar du dina personaluppgifter samt vad som skall gälla kring personalfrågorna. Här
hanterar du ditt personalregister, personalliggare, schemaläggning och liknande. Du kan även få en överblick
över lönerapporteringen och ändringsloggar liksom genomföra e-postutskick till personalen härifrån.

Personalregister/registrera personal
Genom att gå in på rubriken ”Personal” och välja ”Personalregister” får du möjlighet att lägga till eller justera de
uppgifter och villkor som skall gälla för respektive anställd. Här anger du även uppgifter som ligger till grund för
såväl personalens behörigheter i kassasystemet som uppgifter inför lönehanteringen.

Kategori
Genom att klicka på knappen ”Ny kategori” kan du skapa en ny personalkategori. Ange kategorinamn samt om
kategorin skall vara gömd respektive aktiverad, avsluta med ”Spara”. På samma sätt fungerar knappen ”Ändra”.
Under kategorin kan du sedan lägga till personal. Klicka på knappen ”Ny personal” och se nedanstående:

Personalid:

Det id du ger den anställde här är det id som bl.a. kommer att anges vid inloggning i kassan.

E-post:

Här måste du registrera en adress om du vill att den anställde skall kunna ta del av bl.a. de
personalutskick företaget gör eller skall kunna få sina arbetsscheman utsända per e-post.

Grupp:

Här anger du personens grupptillhörighet om företaget valt att jobba med sådana.

Rabattgrupp:

Under ”Rabattgrupp” anger du om personen skall ha någon av de personalrabatter som
eventuellt har lagts upp. Dessa rabatter läggs upp via menyn ”Rabattsystem”.

Dispenser-id:

Ange det id personen skall använda för inloggning i dispensersystemet.
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Behörighet:

Här anges en eller flera av de bokstäver som listas under ”Hjälp”-knappen. Detta reglerar vilka
funktioner i kassasystemet som personen skall ha behörighet till.

Lösenord:

Avser det lösenord som den anställde skall använda vid inloggning i Back Office.

Kod:

Avser den sifferkod som den anställde skall använda för att logga in i kassan. Om ingen kod
anges här används istället den anställdes personalid vid inloggningen.

Företag:

Om ni jobbar med ett fleranvändarsystem kan du ange här vilket företag personen tillhör.

Timlön:

Om det angivits här tas timlönen med på löneunderlaget.

Exportera till Löneprogram:

Anger om personens uppgifter skall tas med i exporterna till löneprogrammet.

Avdrag:

Ange om rast- respektive kostavdrag skall användas samt villkoren för att avdrag
skall ske. Observera att inget reellt avdrag sker i detta system, istället lämnas en
upplysning om att avdrag skall göras.

Avsluta med ”Spara”.
Observera att knappen ”Tillbaka” tar dig tillbaka till föregående vy utan att spara de ändringar du gjort.
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Arbetspass

Under rubriken ”Arbetspass” har du möjlighet att följa upp personalens orapporterade arbetstider per
personalkategori. Med ”Ej rapporterade tider” avses att lönerapport ännu inte tagits ut för tiden. Här kan du
också se om p-liggarens tider för arbetspasset har överensstämt med den schemalagda tiden eller inte.

Ibland händer det att en anställd har fått fel tid registrerad, t.ex. genom att denne glömt att stämpla in eller ut.
Genom att lägga in den korrekta tiden i fälten ”Manuell” kan du korrigera arbetstiden eller rasten. Denna ändring
kan sedan följas upp i ändringsloggen, se rubrik ”Personal” > ”Ändringslogg”.
Du kan genom att kryssa i rutorna även lägga till eller dra ifrån ett matavdrag respektive rast. Avsluta med
”Spara”.

Lönerapport
Börja med att välja den personalkategori du önskar skapa lönerapporter för, alternativt välj ”Alla grupper”.
Härefter kan du välja all personal i gruppen eller en enstaka anställd.
När du valt den avsedda personalen klickar du på knappen ”Skapa lönerapport” längst ner i högra hörnet. Du får
nu upp en varningsruta där du också kan välja till och med vilket datum lönerapporten skall avse.
Härifrån kan du även skriva ut rapporterna och exportera dem till Visma Lön.
Om du klickar på en vald rad i listan över lönerapporter kan du även visa en personrapport eller sammanställning
över samtliga medarbetare för den valda dagen.
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Personalliggare
I personalliggaren kan du se vilken personal som just för tillfället är inloggad i kassasystemet samt vilken
personal som varit inloggad tidigare under dagen. Du kan även välja tidigare datum för att se vilken personal som
varit inloggad under den valda dagen.

Ändringslogg
I ändringsloggen kan du se alla ändringar som gjorts för personalens arbetstider, såsom anges under rubriken
”Arbetspass”. Du kan här se när och av vem korrigeringen gjordes samt vad värdena varit såväl före som efter
korrigeringen.
Börja med att välja datumintervall. ”Ändrad (in)” respektive ”Ändrad (ut)” anger de värden som felet korrigerats
till och som således nu gäller. ”Gammal (in)” och ”Gammal (ut)” anger de värden som gällde före korrigeringen,
d.v.s. de felaktiga värdena.

Utskick
Med denna funktion kan du göra grupputskick till hela personalkategorier alternativt till samtlig personal. Du kan
även bifoga bilagor.
Observera dock att endast den personal vars e-postadresser registrerats i personalregistret kan få utskicken.
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Artiklar
Register/registrera artikel
Genom att välja ”Artiklar” > ”Register” kommer du till de fönster där du lägger upp och hanterar dina artiklar.
Som du ser i bilden nedan är artikelregistret indelat i tre nivåer. Först registreras Huvudkategorierna, därunder
läggs underkategorier och slutligen läggs varje artikel in under sin aktuella underkategori.
Observera att en skapad huvudkategori, underkategori eller artikel inte kan tas bort. Detta är av uppföljningsskäl,
för att inte förstöra statistik och liknande. Däremot kan de inaktiveras eller ändras. Genom att inaktivera en
kategori eller artikel tar du bort den från kassafunktionen.
En inaktivering kan när som helst återaktiveras. Observera dock att kassasystemet måste stängas ner och startas
om för att ändringen skall tas med.

För att registrera en ny huvudkategori väljer du knappen ”Skapa ny” under Huvudkategori-fönstret. Vill du bara
justera namnet för en huvudkategori väljer du istället knappen ”Ändra”. Önskar du aktivera respektive inaktivera
en huvudkategori väljer du knappen ”Aktivera/Inaktivera”, du ser då hur ”Ja” respektive ”Nej” ändras i kolumnen
”Aktiv” i Huvudkategori-fönstret.
För underkategorier (det övre fönstret till höger) gäller samma handhavande som kring huvudkategorierna, men
här finns även möjligheten att välja bokföringskonto samt att ändra vilken huvudkategori underkategorin skall
höra till.
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Lägga till / Ändra artikel
När du valt att lägga till ny eller ändra befintlig artikel kommer du till detta fönster:

Flik (1) - Allmänt

Artikelnummer:

Artikelnumret anges automatiskt och följer ett löpande räkneverk, vilket tillsäkrar att artiklar
aldrig registreras dubbelt på samma artikelnummer.

Streckkod:

Denna kod anges om du arbetar med streckkodssystem. Antingen skriver du manuellt in koden
eller så ställer du markören i denna ruta varpå du scannar artikeln med hjälp av
streckkodsläsaren. Koden hamnar nu automatiskt i fältet.

Namn:

Ange artikelns namn, som du vill att det visas i kassan.

Kategori:

Anges automatiskt utifrån vilken kategori du stod i när du valde att lägga till artikeln.

Pris:

Ange artikelns utpris exklusive moms.

Moms:

Ange vilken momssats som skall gälla för artikeln.

Pris inköp:

Ange inköpspris.

Centiliter:

Ange centiliter om detta är applicerbart. Uppgiften används för inventeringen.

Köksskrivare:

Ange ”Ja” om bong skall skrivas ut på köksskrivaren vid order.

Barskrivare:

Ange ”Ja” om bong skall skrivas ut på barskrivaren vid order.

Best.kvitto:

Ange om beställningskvitto skall skrivas ut vid order.

Artikeltyp:

Ange vilken typ av artikel det skall vara.

Lagersaldo:

Anger automatiskt hur många av artikeln du har i lager. Detta förutsätter att du jobbar med
lagerföringen i systemet.

Lagervarning:

Ange vid vilket lagersaldo du vill få en varning om låg lagernivå.

Leverantör:

Ange om du vill hänvisa artikeln till en specifik leverantör i leverantörsregistret.

Bokföringskonto: Ange vilket bokföringskonto artikeln skall bokföras på.
Bokföring 25%: Om artikeln har 25% moms - Ange vilket momskonto artikeln skall bokföras på.
Bokföring 12%: Om artikeln har 25% moms - Ange vilket momskonto artikeln skall bokföras på.
Bokföring 6%:

Om artikeln har 25% moms - Ange vilket momskonto artikeln skall bokföras på.

Viktbaserad:

Ange ”Ja” om artikeln skall vara viktbaserad.

Sida
41

Färg:

Ange artikelns färg, om detta är applicerbart. Används främst i detaljhandel.

Storlek:

Ange artikelns storlek, om detta är applicerbart. Används främst i detaljhandel.

Avsluta med att klicka på knappen ”Spara”.
Observera att knappen ”Tillbaka” tar dig till föregående vy utan att de angivna uppgifterna först sparas.
Flik (2) - Information

Produktalternativ: Om du i kassan gör en order på produkten och därefter dubbelklickar på den i kvitto/beställningsfältet kan du välja alternativ utifrån denna text. Varje ny rad i fältet kommer att
skapa ett nytt alternativ.
Produkttext:

Den text du anger här syns om du klickar på ”Info” och därefter på artikeln i kassamenyn.

Text till köket:

Denna text skrivs ut på köksbongen när artikeln beställs.

Extra kvitto:

Denna information kommer med på kvittoutskriften vid begärt extrakvitto.

Flik (3) – Stafflade priser

Antal:

Ange det antal från vilket det justerade priset skall inträda.

Pris:

Ange det pris som skall gälla från och med angivna antal.

Om du exempelvis anger antal till 20 och priset till 100 (där normalpriset ligger på 120 kronor) kommer à-priset
att sänkas till 100 kronor från och med att den tjugonde enheten av artikeln säljs. Priset påverkar orderns
samtliga enheter av den angivna artikeln.
Flik (4) – Underartiklar

Här kan du ange nya underartiklar till den valda artikeln. Genom att välja ”Skapa ny” eller ”Ändra” kommer du till
samma fält som när ny artikel skapas. Se beskrivning under ”Flik (1) – Allmänt” ovan.
Om du vill aktivera eller inaktivera en artikel klickar du på knappen ”Aktivera/Inaktivera”, artikelns status ändras
då i listan.
Avsluta med ”Spara”.
Observera att knappen ”Tillbaka” tar dig till föregående vy utan att de angivna uppgifterna först sparas.
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Startsidor
Under denna meny kan du välja utseendet på dina startsidor i kassan. Genom att klicka på knappen ”Ny artikel”
längst ner till höger får du upp ett nytt fönster. Högst upp i detta fönster finner du en rullist där du anger vilken
startsida du vill göra inställningen för. Först ligger valet ”Startsida”, vilket är den första vyn du kommer till i
kassan. Därefter kan du välja att justera startsidan för respektive kategori du har registrerat i artikelregistret.
Du väljer nu om den nya startsidan skall vara aktiverad eller ej.

Genom att klicka i en av de blå rutorna väljer du vilken position på startsidan du vill justera.
Du får nu upp ett nytt fönster som heter ”Ändra startsideartikel”. Under ”Namn” anger du vilken benämning du
vill att knappen skall ha. ”Färg” avgör knappens utseende. Vid ”Typ” anger du om knappen avser en kategori eller
artikel. Väljer du ”Kategori” får du upp en lista över de kategorier som finns registrerade i artikelregistret. Om du
istället väljer ”Artikel” får du upp en rad nya knappar där du väljer ”Ny” för att lägga in en artikel från
artikelregistret. Knapparna ”Ändra” och ”Ta bort” används sedan för att justera den lista över artiklar som du har
skapat till startsidan.

Sida
43

Lager/Inventering
Under ”Lager/Inventering” registrerar du dina leverantörer och inköp, håller koll på lager och hanterar
inventeringar.

Leverantörsregister
För att registrera en ny leverantör klickar du på ”Leverantörsregister” och klickar sedan på knappen ”Ny
leverantör” längst ner i högra hörnet.
Vill du istället ändra i uppgifterna för en redan registrerad leverantör markerar du den avsedda leverantören i
listan och klickar sedan på knappen ”Ändra”.

I det fönster som dyker upp kan du nu lägga in de kontaktuppgifter du har till leverantören samt skriva in en
kommentar, om du så skulle önska. Avsluta med Spara.
Observera: Genom att klicka på knappen ”Tillbaka” återgår du till listan över registrerade leverantörer utan att de
nya uppgifterna sparas.

Visa inköp
Här får du fram en lista över de inköp som registrerats inom valda datumintervall.
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Registrera inköp
Här kan du registrera de inköp du gör för att samtidigt hålla lagersaldot uppdaterat.

Streckkod:

Om du jobbar med streckkoder anger du artikelns streckkod här.

Artikelnr:

Ange varans artikelnummer här, numret finner du i artikelregistret.

Kategori:

Med hjälp av rullningslisten kan du välja varans kategori och underkategori.

Antal:

Ange vilket antal du köpt in.

Pris:

Ange varans inköpspris.

Genom att hämta artikel slipper du skriva in samtliga uppgifter rörande exempelvis artikelnummer och kategori.
När du registrerat uppgifterna kring inköpet klickar du på ”Registrera och fortsätt”.
Genom att klicka på knappen ”Ny artikel” länkas du till artikelregistret där du kan registrera nya artiklar och därtill
hörande information. För mer info om detta läs under avsnittet ”Artiklar” > ”Register”.

Lagersaldo
Under menyn ”Lagersaldo” kan du ta ut rapporter på lagersaldo för alla dina varor alternativt för separata
huvudkategorier och underkategorier.

Börja med att välja kategori respektive underkategori.
På respektive rad ser du uppgifterna per artikel och i fältet längst till höger ser du det totala lagersaldot för valda
kategorier. Saldot anges i såväl kvantitet som summa.
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Inventering
Här kan du registrera inventeringar samt skapa och skriva ut inventeringsunderlag på valt datum och göra urval
för specifika kategorier.

Välj datum och ange namn. Klicka på ”Visa lista” eller ”Skapa underlag” beroende av vilket du vill göra.
Om du vill ändra i en inventering väljer du datum samt vilken inventering du vill ändra i.
Du kan även göra urval på artiklar. Välj då vilken kategori respektive underkategori du avser.
Avsluta med ”Uppdatera” eller ”Skriv ut underlag”. Listorna visas till höger i bildfönstret.
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Kunder

Register/registrera kund
Genom att gå in på rubriken ”Kund” och välja ”Register” får du möjlighet att lägga till eller justera de uppgifter
och villkor som skall gälla för respektive kund. Systemet kan hantera ett obegränsat antal kunder. Kundregistret
kan användas för följande funktioner:
-

Vid ett köp
Vid köp med presentkort eller vid registrering av presentkort
Vid fakturering
För bokningssystemet

När du går in under ”Kunder” > ”Register” får du upp en bild där översikten över alla registrerade kunder visas.
I fältet sökord kan du söka efter kunder. Du kan söka efter kundnummer, kontaktperson, e-post eller telefon
direkt i samma fält. Du kan även använda knappen ”Sök” utan att först skriva in ett sökord. Du får då upp
samtliga kunder i kundregistret.
Vill du enbart visa kunder som tillhör en viss kategori väljer du detta via rullisten högst upp till höger.
Längst ner finns ett flertal knappar, innan du använder knapparna måste du markera den aktuella kunden:
Byt kategori:

Används när du vill ändra vilken kategori en kund tillhör.

Ta bort:

Markera vilken kund du vill ta bort och klicka därefter på denna knapp.

Ny:

Skapa en ny kund.

Ändra:

Markera vilken kund du vill ändra och klicka därefter på denna knapp.
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Lägga till/ändra kund
När du väljer att registrera en ny kund till kundregistret får du upp följande fönster:

Flik (1) - Information

I rutan ”Kundtyp” anger du om kunden är privatperson, företagskund etc. Detta har betydelse exempelvis om du
skickar fakturor, fakturans kommer då att specificeras lite olika beroende av om kunden är privatperson eller ej.
Observera att E-postadress är viktig att ange om du vill kunna göra utskick till kunden.
Med knappen ”Kategori” kan du kategorisera kunden, vilket används bland annat för rabattgrupper. Mer om detta
kan du läsa under avsnittet ”Kategori…” .
Om samma uppgifter skall gälla för kundinfo som för dess fakturainfo kan du använda knappen ”Kopiera
fakturainfo från kundinfo”, på så vis kopierar systemet över den registrerade informationen så att du slipper
skriva in allt på nytt.
Kundkort registrerar du om kunden skall ha detta.
Glöm inte att avsluta med att spara.
Observera att knappen ”Tillbaka” tar dig tillbaka till föregående vy utan att de inskrivna uppgifterna sparas.
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Flik (2) – Inställningar

Under fliken ”Inställningar” registrerar du uppgifter kring bland annat kundens fakturering.

Samlingsfaktura:

Här anger du ”Ja” om kunden skall ha samlingsfakturering. Systemet samlar då all
försäljning som gjorts till kunden under den period som gått sedan föregående faktura
och skapar en samlingsfaktura på det aktuella beloppet.

Dagsintervall samlingsf.:

Här kan du ange om kundens samlingsfakturor automatiskt skall skapas ett visst
datum varje månad. Om du t.ex. anger 1, innebär det att fakturorna kommer att
skickas den första i varje månad. ”0” innebär att funktionen Dagsintervall inte används.

Beloppsgräns samlingsf.: Här kan du ange om kundens samlingsfakturor automatiskt skall skapas när inköp upp
till ett visst belopp har skett. Om du t.ex. anger 5000, innebär det att faktura kommer
att skickas så snart kunden har gjort inköp för 5000 kronor. ”0” innebär att funktionen
Beloppsgräns inte används.
Huvudkund samlingsf.:

Här anger du om något annat företag skall få kundens faktura. Det kan t.ex. vara ett
moderbolag som skall få samlingsfakturor på samtliga inköp som gjorts av deras olika
dotterbolag. Du anger då moderbolagets kundnummer på samma sätt som det har
registrerats i kundregistret. ”0” innebär att funktionen Huvudkund inte används.

Faktura via e-post:

Ange ”Ja” om du vill att fakturan skickas till kunden via e-post om du använder ett
externt faktureringssystem såsom Hogia.

Rabattsats:

Ange om kunden standardmässigt skall ha någon rabattsats på sortimentet.

Rabattgrupp:

Ange om kunden skall tillhöra någon rabattgrupp.

Förfallodagar:

Ange vilka förfallodagar som skall gälla för kunden. Ange antal dagar.

SMS-utskick:

Ange ”Ja” om kunden standardmässigt skall omfattas av de SMS-utskick som du gör.

Mail-utskick:

Ange ”Ja” om kunden standardmässigt skall omfattas av de E-postutskick som du gör.

Flik (3) – Övrigt

Här får du upp ett tomt fält där du kan skriva in eventuella anteckningar om kunden.
Flik (4) – Köp

Här visas en lista över samtliga köp kunden genomfört.
Flik (5) – Samlingsfakturor

Här visas en lista över samtliga köp kunden genomfört och som ännu inte har fakturerats eller betalats med
annat betalmedel. Utifrån denna lista kan du skapa samlingsfakturor när du vill.
Flik (6) – Dokument

Här visas de dokument du har kopplat till kunden. Se vidare under avsnittet ”Dokumenthantering”.
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Kategori
När du vill registrera kundkategorier väljer du menyn ”Kunder” > ”Kategori”. Du får då upp detta fönster:

För att skapa ny klicka på knappen ”Ny kategori” längst ner i det högra hörnet. Följande fönster öppnas:

Här anger du det namn du vill ge kategorin samt väljer vilken rabattgrupp kategorin skall tillhöra. De
rabattgrupper du har att välja på är de kategorier du registrerat under menyn ”Rabattsystem”.
Glöm inte att kryssa i rutan ”Aktiv” om du genast vill aktivera den nya kundkategorin.
Avsluta med ”Spara”. Observera att knappen ”Tillbaka” tar dig tillbaka till föregående vy utan att spara.
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Utskick
Under menyn ”Kunder” > ”Utskick” kommer du till nedanstående fönster:

Här kan du skapa utskick till dina olika rabattkategorier.
Börja med att välja kategori, du kan även välja att göra utskicket till alla kategorier.
Ange en rubrik till utskicket.
Ange härefter vilken avsändare som skall anges i utskicket samt vilken e-postadress som skall anges som
avsändare.
Om du vill kan du bifoga en bilaga. Du klickar då på knappen ”Bläddra”, via det fönster som då öppnas söker du
dig fram till den fil du vill bifoga. Markera filen och klicka på ”Hämta”.
Slutligen skriver du ditt meddelande i fältet till höger. Texten kan formateras med samma funktioner som i
Microsoft Word, d.v.s:
-

Typsnitt
Teckenstorlek
Om texten skall vara fet, kursiv och/eller understruken
Teckenfärg
Eventuell överstrykningsfärg
Hur texten skall marginaljusteras
Om du vill använda punktlistor eller numrerade listor
Om du vill justera indragen

Längst ner kan du skriva en fri text som riktar sig till kunden.
Avsluta med att klicka på knappen ”Skicka e-mail”. Utskicket går nu iväg till samtliga kunder i valda kategori.
Observera att endast de kunder vars e-postadress angetts i kundregistret kommer att få utskicket.
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Bokning
Under huvudmenyn ”Bokning” kan du hantera bokningar, bordsbokningar, offerter, körschema och offertmallar.
Dessa vyer är länkade till de objekt du har registrerat under menyn ”Inställningar”.

Bokning
Första rubriken ”Bokning” avser bokningar som inte är bordsbokningar. Det kan röra sig om exempelvis
konferens- eller hotellrum. Du får här upp vyn nedan. Du kan börja med att ange vilken kategori du avser.
Därefter väljer du bokningens datum, antingen genom att klicka i bilden eller genom att använda dig av
kalendern som ligger ovanför bilden. Med hjälp av flikarna kan du välja hur du vill att bokningarna skall visas i
bilden, med månads-, vecko-, eller dagsvy.

Med hjälp av knappen längst ner till höger kan du skriva ut bokningsvyn.
Knappen ”Tillbaka” tar dig tillbaka till föregående vy.

Sida
52

Ny Bokning
Genom att välja första knappen ”Ny bokning” högst upp till vänster får du upp fönstret i bilden nedan. Högst upp
i fönstret har du fyra knappar:
Spara bokning:

Sparar den information du registrerat. Du är också tvungen att spara bokningen innan vissa
ytterligare val kan göras såsom att lägga till artiklar, offert eller bordsbokning.

Tillbaka:

Denna knapp tar dig tillbaka till föregående fönster utan att spara uppgifterna.

Skicka bekräftelse: Efter att bokningen har sparats kan du skicka en bekräftelse via e-post till kunden.
Visa bokning:

Med hjälp av denna funktion kan du förhandsgranska bokningsbekräftelsen

Ta bort bokning:

Genom att klicka på denna knapp kan du radera hela bokningen.

Flik (1) – Kundinformation

Här kan du registrera information för en ny kund alternativt hämta kund från kundregistret.
Om samma uppgifter skall gälla för kundinfo som för dess fakturainfo kan du använda knappen ”Kopiera
fakturainfo från kundinfo”, på så vis kopierar systemet över den registrerade informationen så att du slipper
skriva in allt på nytt.
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Flik (2) - Bokningsobjekt

Här anger du vilket objekt/rum du vill boka upp, detta kan gälla t.ex. konferensrum eller hotellrum. Objekt läggs
till genom att du väljer objekt via rullisten på översta knappen (där det i bilden ovan står ”Hotellrum – Enkelrum –
Törnrosa”). Härefter klickar du på knappen ”Lägg till i bokningen”. Objektet läggs då till i raderna såsom visas i
bilden här ovan.
Objekt kan även väljas genom att söka på lediga objekt, systemet söker då fram de objekt som är lediga under
de angivna tiderna. I fönstret som visas här ovan anges de val du gjort. Samtliga val kan ändras genom att du
dubbelklickar i det avsedda fältet och skriver in det du vill ändra till.
Bokningsobjekt:

Här visas vilket objekt som valts, här kan du även byta objekt.

Startdatum:

Anger när bokningen gäller från.

Slutdatum:

Anger när bokningen gäller till.

Personer:

I detta fält anger du antal personer som deltar i bokningen.

Gäster:

Här har du möjlighet att skriva in namnen på de gäster som exempelvis skall bo i rummet. De
namn som anges här kommer även att tas med i städlistor och liknande.

Status:

Via denna knapp anger du om kunden har checkat in eller ut.

Städat:

Rutan kryssas i när objektet har städats.

Genom att klicka på knappen ”Bordsbokning” har du möjlighet att lägga till en bordsbokning till din hotell- eller
konferensbokning. Klicka på knappen och följ sedan instruktionerna i avsnittet ”Bordsbokning” nedan.
Om du önskar radera någon av de rader du har skapat i bokningen placerar du markören i något av fälten på
raden och klickar därefter på knappen ”Ta bort markerad”.
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Flik (3) - Bokningsinformation

Under fliken bokningsinformation registrerar du den information som skall anges på kundens bokningsbekräftelse.

Vår referens:

Välj den person som på bokningsbekräftelsen skall anges som ditt företags kontaktperson.

Typ:

Ange vilken typ av bokning det huvudsakligen gäller.

Status:

Här anger du om bokningen är preliminärbokad, bekräftad eller betald.

PM:

Här har du möjlighet att skriva ett meddelande till din kund. Den text du skriver in här
kommer att synas på bokningsbekräftelsen. Texten kan formateras med samma funktioner
som i Microsoft Word, d.v.s:
-

Typsnitt
Teckenstorlek
Om texten skall vara fet, kursiv och/eller understruken
Teckenfärg
Eventuell överstrykningsfärg
Hur texten skall marginaljusteras
Om du vill använda punktlistor eller numrerade listor
Om du vill justera indragen

Längst ner kan du skriva en fri text som riktar sig till kunden.
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Flik (4) - Artiklar

Här anger du de eventuella artiklar som skall tas med i bokningen. Välj även betalningssätt.

Bokningsobjekt:

Här anger du till vilket bokningsobjekt artikelbeställningen hör.

Kategori:

Genom att använda rullisten anger du vilken kategori artikeln skall hämtas från.

Artikel:

Genom att använda rullisten anger du vilken artikel beställningen avser. Genom att klicka flera
gånger i rad på denna knapp kan du lägga till fler av samma artikel.

Lägg till artikel:

Klicka här för att lägga till artikeln. En ny rad skapas då i fältet nedanför knapparna.

Ta bort:

Genom att klicka på knappen ”Ta bort” raderas artikelraden från bokningen.

Gästnota:

När du klickar här läggs artiklarna i listan till på bokningsbekräftelsen, du kan förhandsgranska
detta genom att klicka på knappen ”Visa bokning” i mitten av fönstrets övre kant.

Presentkort:

Klicka här om artiklarna skall betalas med presentkort.

Rikskuponger:

Klicka här om artiklarna skall betalas med rikskuponger.

Faktura:

Klicka här om artiklarna skall betalas med faktura.

Kort:

Klicka här om artiklarna skall betalas med kontokort.

Kontant:

Klicka här om artiklarna skall betalas kontant.
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Flik (5) - Ärenden

Här skriver du intern information om bokningen samt avgör på vilka listor bokningen skall visas.

Flik (6) - Offert

Om du har skapat en offert inför bokningen kan den länkas hit. Välj offert i rullningslisten, klicka sedan på
”Koppla offert”. Via knappen ”Ändra offert” kan du även gå in och ändra direkt i en länkad offert. För att få mer
information om detta kan du gå in under avsnittet ”Bokning” > ”Offerter…”.

Om du använder funktionen ”Förskottsbetalning” utför du detta härifrån. Klicka på ”Förskottsbetalning”, ange
vilken summa som skall debiteras samt vilket betalsätt som skall användas.
OBS! För att använda funktionen ”Förskottsbetalning” kontaktar du OpenSolution Nordic AB som utför
inställningen åt dig.
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Flik (7) - Köp

Här anges eventuella köp kunden gjort länkat till bokningen.

Flik (8) - Återkommande

Här kan du ange om bokningen skall var återkommande samt hur ofta/med vilka intervall. Här anger du även när
sista datum för de återkommande bokningarna skall vara.
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Snabbokning
Genom att använda knappen ”Snabb-bokning” får du en genväg där du snabbt kan registrera vilket datum
bokningen avser, vilket objekt (lokal) den avser samt hur många deltagare bokningen omfattar. I övrigt
registreras bokningen precis på samma sätt som beskrivs under avsnittet ”Ny bokning” här ovan.

Genom att placera muspekaren över en ruta i översikten får du fram en kort information om bokningen.

Sök ledigt
Med denna funktion kan du på ett enkelt sätt skapa dig en överblick över alla objekt ur en vald kategori som är
lediga under ett datum eller intervall.

Kategorier:

Börja med att kryssa i vilken eller vilka kategorier du vill söka på.

Från:

Ange vilket datum och eventuell tid sökningen skall gälla från.

Till:

Ange vilket datum och eventuell tid sökningen skall gälla till.

Personer:

Ange det antal personer bokningen skall omfatta. På detta vis får du endast med de objekt som
är stora nog för bokningen. Gäller sökningen två personer kommer du alltså inte att få med
exempelvis enkelrum som avsedda för en person.

När du har registrerat dina val, klicka på knappen ”Sök”.
Du får nu upp en lista över alla lediga objekt för det valda datum- och tidsintervallet. Välj objekt genom att klicka
i rutan framför objektet. Det går bra att välja flera, vilket exempelvis kan vara aktuellt om du valt flera kategorier.
Avsluta med att klicka på ”Ny bokning”. Observera att knappen ”Tillbaka” återgår till föregående vy utan att de
registrerade uppgifterna sparas.
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Hämta
Med funktionen ”Hämta” kan du hämta en bokning genom att söka på någon av kundens kontaktuppgifter.

Skriv in ditt sökord och avsluta med Enter-tangenten.
När du fått upp en lista med sökträffar väljer du den rad du vill ha. Klicka därefter på ”Hämta bokning”.
Observera att knappen ”Tillbaka” tar dig tillbaka till föregående vy utan att först spara de val du gjort.

Incheckning
Med denna funktion får du upp en lista över bokningar för ett visst datum, du kan även välja på rumsnummer.
Utifrån denna vy kan du välja att checka in de listade objekten eller att gå in och ändra i bokningen. Detta gör du
genom att först välja rad genom att klicka på den. Därefter klickar du på någon av de två knapparna längst ner
till höger ”Ändra bokning” respektive ”Checka in”.
Observera att knappen ”Tillbaka” tar dig tillbaka till föregående vy utan att först spara de val du gjort.
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Utcheckning
Här kan du på ett smidigt sätt checka ut gäster från rum. Utcheckningen utförs på samma sätt som
incheckningen, som beskrivits i avsnittet här ovan.

Innan du checkar ut en kund kan du först välja ”Betala”. Du får då upp följande fönster:

I detta fönster kan du lägga till artiklar som gästen beställt under sin vistelse hos dig. Du börjar då med att välja
artikelkategorin, därefter anger du artikeln och klickar på ”Lägg till” för att lägga till artikeln. Genom att klicka på
knappen flera gånger ökar du antalet av artikeln.
Avsluta med att välja betalningssätt.
Observera att knappen ”Tillbaka” tar dig tillbaka till föregående vy utan att först spara de val du gjort.
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Listor
Under funktionen ”Listor” kan du välja att ta ut städlistor och frukostlistor. Börja med att välja datum, därefter får
du en överblick över vilka objekt som har gäster incheckade respektive utcheckade, men ostädade. Avsluta med
att klicka på knappen ”Visa/Skriv ut” längst ner i högra hörnet. Du får då upp ett dokument med städ- respektive
frukostlistan, som går bra att spara eller skriva ut.

Idag
Genom att gå in via knappen ”Idag” får du upp en lista över alla dagens bokningar. Listan går bra att spara eller
skriva ut.

Visa dag
Genom att gå in via knappen ”Visa dag” får du upp en kalender. I denna kalender väljer du ett datum och klickar
sedan på knappen ”Visa dag”. Nu öppnas ett rapportfönster med en lista över alla den valda dagens bokningar.
Listan går bra att spara eller skriva ut.
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Bordsbokning
Genom att välja menyn ”Bokning” > ”Bordsbokning” får du upp följande fönster:

Genom att välja ett datum alternativt ett datumintervall får du upp en lista över samtliga bokningar som gjorts för
den valda perioden. Bokningarna visas antingen separat per de kategorier du använder alternativt sammanslagna
under fliken –Alla– som i bilden ovan.
Genom att klicka på en bokning i listan får du upp en kortfattad information om bokningen i sidans överkant. Till
informationen visas även de noteringar och PM som skapats tillhörande bokningen.
De fyra knapparna längst ner i höger hörn ger dig möjlighet att härifrån placera gästerna, att ändra i bokningen,
att avboka och att skriva ut en specifikation över bordsbokningen. Dessa åtgärder kan även utföras direkt från
kassan.
Med hjälp av knapparna längst ner i det vänstra hörnet kan du ta fram din PM-lista för samtliga bordsbokningar,
skapa en väntelista, skriva ut en lista över samtliga bordsbokningar respektive skapa en ny bokning. Knappen
”Tillbaka” stänger fönstret.

PM-Lista
När du klickar på denna knapp får du upp en lista över samtliga PM tillhörande valda kategori och datumintervall.
Listan kan skrivas ut eller sparas.

Skapa väntelista
När du klickar på knappen ”Skapa väntelista” får du upp följande fönster:

Registrera det antal gäster som bordsbokningen skall omfatta. Därefter registrerar du den bokande gästens namn
och telefonnummer och avslutar med att klicka på ”Lägg till”.
Bokningsförfrågan hamnar nu i listan nedanför. Därifrån kan du välja att boka respektive att ta bort den aktuella
bokningsförfrågan.
Klicka på ”Tillbaka” för att stänga fönstret.
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Skriv ut alla
När du väljer ”Skriv ut alla” får du upp ett nytt fönster med en lista över samtliga bokningar för valda kategori
och datumintervall. På denna lista anges när bokningen avser, vem kunden är och kontaktuppgifter därtill, om
det finns något PM länkat till bokningen samt eventuella noteringar. Listan kan skrivas ut eller sparas.

Ny bokning

Flik (1) - Bokning

Här registrerar du kunduppgifterna samt väljer vilket bord bokningen avser. Med knappen ”Hämta kund” kan du
hämta kunduppgifter från kundregistret. Genom att kryssa i rutorna i det vänstra fältet kan du välja om
bekräftelsen skall sändas till kunden via e-post eller SMS. Observera att du då först måste fylla i kundens epostadress respektive mobiltelefonnummer i fälten ovanför. De noteringar du gör kommer endast att visas
internt. I fältet ”Bord > Personer” fyller du i det antal personer som bokningen omfattar. Välj kategori, bord och
datum/tid för bokningen. Om du önskar kan du även registrera din signatur, på så sätt kan ni alltid följa upp vem
som lade upp bokningen.
Flik (2) - Meddelanden

Här kan du skriva meddelanden om bokningen. Du väljer själv om meddelandet skall visas i kundens
bokningsbekräftelse eller ej.
Flik (3) - PM

Här kan du skapa en bilaga till bokningsbekräftelsen, exempelvis vill ni kanske bifoga menyn.
Flik (4) - Menyer

Ange eventuell meny till bokningen.
Flik (5) - Bekräftelsetext

Här kan du skriva in en text som syns i kundens bokningsbekräftelse.
Avsluta med att klicka på knappen ”Skapa bokning” längst ner till höger. Bokningen finns nu med i listan över
bokningar. Genom att markera bokningen får du en snabb översikt över kundens uppgifter i listen till vänster.
Du kan nu välja att skriva ut, avboka eller ändra bokningen. Genom att välja ”Placera” kommer du till
bordsplaceringen.
Från detta fönster kan du även titta på dina väntelistor och PM-listor.
Observera! Genom att klicka på ”Tillbaka” tas du tillbaka till föregående vy utan att dina uppgifter sparas.
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Offerter
Under menyn ”Bokning” > ”Offerter…” kan du skapa och ändra i offerter. Här kan du även skapa offertmallar.

Sök offert
I detta fönster (se bild ovan) kan du söka upp en offert som du tidigare har skapat. Sökningen kan du göra
utifrån något av följande kriterier:
-

Sökord
Datumintervall
Kategori
Status

De offerter som motsvarar din sökning visas i en lista i fönstrets högra fält.

Ändra
När du har sökt fram en offert och markerat den i listan till höger kan du klicka på knappen ”Ändra” nere i
vänstra hörnet. Härefter öppnas offerten och du kan enkelt ändra det du behöver. Avsluta med ”Spara”.

Skapa Order
När du fått upp din sökta offert i listan kan du markera den avsedda offerten och därefter klicka på knappen
”Skapa order” nere i det vänstra hörnet. En order skapas då utifrån offerten och offertens status ändras från
”Öppen” till ”Bokad”.

Avboka
Genom att följa beskrivningen i avsnittet ”Skapa order” ovan kan du även avboka en order. Sök fram den
offert/order du avser genom att välja status ”Bokad” i menyn i fönstrets övre vänstra fält. Markera den avsedda
raden i listan och klicka slutligen på ”Avboka”. Statusen ändras därmed till ”Avbokad”.
Status ”Avslutad” får en offert när den är utcheckad och betalad.

Visa offert
Markera en offert eller bokning i listan, välj därefter ”Visa offert”. Du får då upp ett nytt fönster där du ser en
förhandsgranskning av offerten. Detta dokument kan du även skriva ut eller spara.
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Skapa ny offert
Om du vill skapa en ny offert klickar du på knappen ”Ny offert” nere i vänstra hörnet. Du får då upp följande
fönster:

Flik (1) - Offert

När du vill skapa en ny offert börjar du med att registrera kunduppgifterna. Du kan även hämta uppgifter ur
kundregistret om det rör en befintlig kund, detta gör du genom att klicka på knappen ”Hämta kund”.
När du har lagt in kunduppgifterna väljer du vilket datum offerten avser, välj vilken status offerten skall ha samt
visningsalternativ. Här anger du om du vill dölja priser eller artiklar i offerten.
Om du har skapat en offertmall sedan tidigare kan du enkelt hämta upp den genom att klicka på knappen ”Hämta
mall” (för mer information om att skapa offertmallar läs under avsnitt ”Offertmallar” nedan). För att lägga in
artiklar i offerten kan du även lägga till dem manuellt. Detta gör du genom att klicka på knappen ”Lägg till”. Du
kopplas då till artikelregistret där du kan hämta de artiklar du vill lägga till i offerten.
Välj artikel genom att markera den med muspekaren och därefter klicka på knappen ”Hämta artikel”. Glöm inte
att justera vilket antal du vill ha av artikeln.
Med knappen ”Lägg till tom rad” kan du infoga en tom rad. Knappen ”Ta bort” raderar den rad du har markerat.
Flik (2) - Meddelande

Här kan du skriva ett meddelande till kunden. Meddelandet kommer med på offerten och kan redigeras i fråga
om teckensnitt, storlek, färg och eventuell markeringsfärg.
Flik (3) - Dokument

Här kan du lägga till bilagor till din offert. För att lägga till en bilaga klickar du först på ”Hämta” välj sedan
dokument och avsluta med ”Hämta”. Dokumentet är nu tillagt till din offert.
För att lägga till ett nytt dokument till listan klickar du istället på ”Ny”. Klicka dig sedan fram till det avsedda
dokumentet och avsluta med ”Öppna”. Dokumentet har nu lagts till i listan.
Flik (4) - Ärenden

I detta fält lägger du in interna ärenden, som aldrig visas för kund. Du kan även markera när ärendet är utfört.
Avsluta med ”Spara”.
Observera att knappen ”Tillbaka” tar dig tillbaka till föregående vy utan att först spara dina ändringar.
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Körschema
När du går in under menyn ”Bokning” > ”Körschema” får du upp följande vy:

Ett körschema är en lista över alla de artiklar som bokats till en specifik dag eller period. Skriv in ett sökord eller
välj det datumintervall du vill ta ut körschemat för. Välj därefter eventuellt kategori eller grupp. Körschemat
utifrån de val du gjort visas nu i fönstret till höger.
Vill du få upp körschema i rapportformat, d.v.s. som kan skrivas ut eller sparas, sker detta för respektive bokning
separat. Markera den bokning du vill skriva ut och klicka sedan på knappen ”Visa körschema” längst ner till
vänster. Rapporten kan även e-postas.
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Offertmallar
För att ändra eller skapa en offertmall går du in i menyn ”Bokning” > ”Offertmallar”. Du får då upp detta fönster:

Vill du ändra en befintlig offertmall väljer du den avsedda mallen med hjälp av knappen längst uppe i det vänstra
hörnet.
För att skapa en ny offertmall välj --Ny mall-- på knappen längst uppe i det vänstra hörnet. Ange det namn du vill
att offerten skall ha samt hur många dagar offertmallen standardmässigt skall omfatta. Glöm inte att kryssa i
rutan om du genast vill aktivera mallen.
Flik (1) - Offertrader

Genom att klicka på knappen ”Lägg till” nere i det högra hörnet lägger du till de artiklar som skall tas med i
offertmallen. Ett fönster länkat till artikelregistret öppnas nu. Du måste lägga till artiklarna en och en. Välj artikel
genom att markera den med muspekaren, avsluta med ”Hämta artikel”. Glöm inte att ange vilket antal av
respektive artikel du önskar, om du vill ange detta redan i offertmallen. Du kan även låta det stå noll, då kan du
istället ändra antalet när du använder dig av mallen för att skapa en ny offert.
Vill du radera en rad gör du detta genom att markera den aktuella raden och därefter klicka på ”Ta bort”.
Avsluta med ”Spara”.
Flik (1) - Meddelande

Här kan du skriva ett meddelande till kunden. Meddelandet kommer med på de offerter som skapas utifrån
mallen. Meddelandet kan redigeras i fråga om teckensnitt, storlek, färg och eventuell markeringsfärg.
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Ekonomi

Bokföringskonto
Flik (1) Konto

Här går du in för att registrera de konton som skall användas i din verksamhet. Här kan du inte bara registrera
bokföringskonton utan även kassakonton och momskonton.
Flik (2) Kontoplan

Under denna flik registrerar du vilken typ av transaktioner som skall föras in på vilket konto. Du registrerar även
vilken momssats som skall höra till vilket konto.
För att registrera konton tillhörande varje artikel går du istället in i artikelregistret.

Kvittoutlägg
Under menyn ”Kvittoutlägg” registrerar du de bokföringskonton, momskonton samt momssatser som skall gälla
för kvittoutlägg.

Kundfaktura
Under menyn ”Kundfaktura” får du tre val. Här kan du ta ut fakturalistor, reskontrajournaler eller betaljournaler.
Om du använder dig av fakturaexport får du dessutom valet Export.

Under menyn ”Export” får du upp nedanstående fönster. Här väljer du vad du vill inkludera i exporten samt om
du vill exportera allt eller endast de ändringar som skett sedan senaste exporten.
Knappen ”Tillbaka” tar dig tillbaka till föregående vy utan att först spara de ändringar du gjort.
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Fakturalista
Genom att gå in på ”Fakturalista” kommer du till den plats i systemet där du hanterar dina fakturor.
Härifrån kan du titta på, skicka, kreditera och ändra i dina fakturor. När en faktura har blivit betald kan du
dessutom registrera det här.

Börja med att klicka på knappen med rullningslisten högst upp till vänster. Här väljer du om du vill visa dina
obetalda, dina betalda eller dina bokförda fakturor. Du kan även välja att visa dina bokförda och inte bokförda
kreditnotor. Listan över de valda fakturorna eller kreditnotorna dyker nu upp i fönstret.
Här får du en tydlig överblick över om respektive faktura har skickats, om och när fakturorna blivit betalda, när
de skapades, när de förfaller samt vem kunden är. I kolumnen ”Skickad” står N för Nej och J för Ja.
Om du har många fakturor i listan kan du använda dig av sökfunktionen i det övre högra hörnet. Skriv in kundens
namn och klicka på knappen ”Sök”. Du får nu upp samtliga fakturor med valda status, som tillhör den avsedda
kunden.
Med hjälp av knapparna längst ner till höger kan du ändra status på en faktura, välja att skicka, förhandsgranska
eller skriva ut den. Du kan även ändra i en faktura.
Med hjälp av knappen längst ner till vänster kan du skapa samlingsfakturor. När du klickar på ”Skapa
samlingsfakturor” genereras samtliga de samlingsfakturor som inte tidigare har skapats. Detta kan även göras
automatiskt. Mer om detta kan du läsa under avsnittet ”Automatiska körningar”.
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Reskontrajournal
I reskontrajournalen får du en överblick över fakturor från olika datumintervall, för samtliga eller valda kunder
samt över obetalda eller betalda fakturor. Du kan välja att skapa listan utifrån de fakturor som ligger inom valda
datumintervall med avseende på fakturadatum, förfallodatum eller betaldatum.
När du har valt datumintervall och angett om du vill visa obetalda eller betalda fakturor klickar du på knappen
”Visa” längst ner till vänster. Du får då upp nedanstående rapportfönster.

I detta rapportfönster kan du välja att skriva ut, spara och skicka reskontrajournalen.

Betaljournal
Under denna funktion kan du se listor över nya respektive rapporterade fakturabetalningar. Vilket du vill visa
väljer du i knappen med rullningslisten i det övre vänstra hörnet.

Härifrån kan du spara, skriva ut och skicka SIE-filer. I listan redovisas journalnummer, betaldatum och
bokföringskonto för de rapporterade betalningarna. Du ser även fakturanumret, kundens namn och den inbetalda
summan.
Om du vill rapportera betalning väljer du ”Nya betalningar” i rullningslisten längst uppe till vänster och klickar
sedan på knappen ”SIE” i det nedre högra hörnet. Du har nu skapat en SIE-fil över betalningarna och dessa
övergår till att vara rapporterade betalningar. Listan visas uppdelad per kontoslag.
De rapporterade betalningarna kan du även skriva ut härifrån. Markera en rad och klicka på knappen ”Skriv ut”
längst ner till höger. Du får nu upp ett rapportfönster med en betaljournal. Journalen kan du välja att skriva ut,
spara och skicka.
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Betalsätt
Här kan du lägga upp nya betalsätt att använda i ditt kassasystem.
Flik (1) - Presentkort/Förskott

Under denna flik hanterar du dina presentkort samt förskottsbetalningar. Läs även under rubriken Rabattsystem
> Presentkort för att veta mer om hur du kan hålla koll på alla dina sålda presentkort.
Presentkorten hanteras som ett betalsätt. Det är även möjligt att hantera flera olika typer av presentkort. Dessa
kommer att redovisas som separata betalsätt i rapporterna. Vid försäljning av ett presentkort för 500 kronor, mot
kontant betalning, kommer betalsättet Presentkort att minska med 500 kronor, eftersom detta ju blir en skuld till
kunden. Betalsättet Kontant ökar med 500 kronor, eftersom kunden ju betalade 500 kronor i kontanter till
kassören. Vid försäljningen av presentkortet kommer omsättningen inte att påverkas alls. Detta beror på att
ingen vara eller tjänst såldes vid tillfället, det var ju bara två betalmedel som byttes mot varandra, d.v.s.
kontanter mot ett presentkort. Först när kunden kommer för att handla mot sitt presentkort ökar betalsättet
Presentkort. Vid detta tillfälle påverkas även omsättningen, eftersom det är först då som försäljning av varor och
tjänster sker.

Exempel på kontering:
Försäljning av presentkort på 500 kronor:
Konto Presentkort (t.ex. 2420)

Kredit 500 kronor

Konto Kassa (t.ex. 1910)

Debet 500 kronor

Inlösen av presentkort på 500 kronor mot varor med 25 % moms:
Konto Presentkort (t.ex. 2420)

Debet 500 kronor

Konto Försäljning 25 % (t.ex. 3051)

Kredit 400 kronor

Konto Moms (t.ex. 2510)

Kredit 100 kronor

Välj ”Ny” när du skall lägga till ett nytt betalsätt. Glöm inte att spara genom att klicka på ”Spara” längst ner i det
högra hörnet.
Id genereras automatiskt när du sparar ett nytt presentkort eller förskottsbetalning. Genom att kryssa ur rutan
kan du ange att ett presentkort skall inaktiveras, du kan däremot inte ta bort gamla kort.
Benämning är ert interna namn på korttypen. Detta kommer inte att visas för kund.
Kvittotext är det namn för betalsättet som kommer att anges på kundens kvitto. Observera att det du anger som
kvittotext under betalsättet även är den text som kommer att stå på din försäljningsrapport. Använd därför inte
samma namn på olika betalsätt om du vill kunna särskilja dem på dina rapporter.
Välj det konto som du vill att betalsättet skall bokföras på.
Dimension är en redovisningsterm och används om du t.ex. jobbar med SIE-filer.
Internt/Externt avser om kortet skall hanteras internt i BackOffice eller om det är ett externt kort som du endast
skall kunna ta betalt med.
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Kryssa i ”Laddbart” om du skall kunna ladda kortet i kassan.
Magnetkort/Papper reglerar om systemet skall be kassören att ”Dra kort” vid val av detta betalsätt.
Om du väljer Ja vid ”Numrerat” och kortet inte är magnetkort kommer systemet att be dig ange kortnummer
manuellt vid val av detta betalsätt.
Visningsordning anger var betalsättet skall placeras i relation till dina övriga presentkort i betalningsrutan i
kassan. Om du har flera typer av presentkort kan det t.ex. vara till hjälp att placera den vanligast förekommande
typen som nummer ett. I exemplet i bilden nedan har alltså ”Presentkort” angetts som visningsordning 1,
”Lunchhäfte” har visningsordning 2 och så vidare.

Flik (2) - Inlösen

Denna flik riktar sig endast till Casino eller spelverksamhet och avser inlösen av marker eller vinstkuponger.

Välj ”Ny” när du skall lägga till ett nytt betalsätt. Glöm inte att spara genom att klicka på ”Spara” längst ner i det
högra hörnet.
Id genereras automatiskt när du sparar ett nytt betalsätt.
Genom att kryssa ur rutan kan du ange att ett presentkort skall inaktiveras, du kan däremot inte ta bort gamla
kort.
Benämning är ert interna namn på korttypen. Detta kommer inte att visas för kund.
Kvittotext är det namn för betalsättet som kommer att anges på kundens kvitto. Observera att det du anger som
kvittotext under betalsättet även är den text som kommer att stå på din försäljningsrapport. Använd därför inte
samma namn på olika betalsätt om du vill kunna särskilja dem på dina rapporter.
Välj det konto som du vill att betalsättet skall bokföras på.
Dimension är en redovisningsterm och används om du t.ex. jobbar med SIE-filer.
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Flik (3) – Övriga betalsätt

Under denna flik kan du lägga till ytterligare betalsätt såsom exempelvis branschspecifika medlemskort eller
rabattkort.

Välj ”Ny” när du skall lägga till ett nytt betalsätt. Glöm inte att spara genom att klicka på ”Spara” längst ner i det
högra hörnet.
Id genereras automatiskt när du sparar ett nytt betalsätt.
Genom att kryssa ur rutan kan du ange att ett presentkort skall inaktiveras, du kan däremot inte ta bort gamla
kort.
Benämning är ert interna namn på korttypen. Detta kommer inte att visas för kund.
Kvittotext är det namn för betalsättet som kommer att anges på kundens kvitto. Observera att det du anger som
kvittotext under betalsättet även är den text som kommer att stå på din försäljningsrapport. Använd därför inte
samma namn på olika betalsätt om du vill kunna särskilja dem på dina rapporter.
Välj det konto som du vill att betalsättet skall bokföras på.
Dimension är en redovisningsterm och används om du t.ex. jobbar med SIE-filer.
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Rapporter
Genom att gå in under rubriken ”Rapporter” har du möjlighet att överblicka din försäljning och ekonomiska
verksamhet i stort. Här kan du ta ut statistik och transaktionsrapporter såväl som x- och z-rapporter. De olika
rapporterna möjliggör god kontroll över din verksamhet även på distans och utgör kompletta bokföringsunderlag.
En Z-rapport är en (oftast utskriven) rapport på kassans försäljning sedan senaste Z:a rapport. Samtidigt som
kassan skriver ut/skickar rapporten nollställer denna de aktuella räknarna som visar försäljningen och ökar grand
total med dagens försäljning samt ökar Z:a räknaren med ett. Z:a rapporten måste ingå i bokföringen och
bokföringslagen beskriver en hel del om vad en Z:a rapport måste innehålla.
En X-rapport ser oftast exakt likadan ut som en Z:a rapport, men är bara en utskrift på den aktuella försäljningen.
Den nollställer inget och påverkar varken grand total eller Z:a räknaren. Den behöver inte tas upp i bokföringen
och det finns inga lagar eller regler på hur en sådan skall se ut. Oftast tar personalen ut rapporter över sin
försäljning i X-läge varpå butiksinnehavaren tar ut en Z:a-rapport för dagens hela försäljning.

Försäljningsrapporter (z)
Genom att välja rubriken ”Försäljningsrapporter” kommer du till sidan som visas här nedan. Härifrån kan du
lämna kassarapporter och ta ut SIE-filer via Microsoft Excel. Härifrån kan du även, via e-post, sända
artikelrapporter och momsrapporter vidare till exempelvis din bokföringsbyrå.
Alla försäljningsrapporter heter Z-rapporter och är slutförda rapporter. Alla kassor har ett eget ID dvs.
löpnummer.
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Grand total
Under menyraden ”Grand Total” har du möjlighet att ta ut rapporter för valda datum och valda kassor. Denna
rapporttyp används för att ta fram t.ex. månadsrapporter eller en rapport över ett valfritt tidsintervall.
Grand Total benämns ibland även 'non-resetable grand total' NRGT och är en summa av all försäljning som
någonsin registrerats i systemet. Det finns idag ett krav på att alla kassaregister som används i samband med
alkoholservering skall kunna redovisa en grand total. Revisorer använder ibland mellanskillnaden av två NRGT vid
två olika tidpunkter för att göra rimlighetsbedömningar för ett försäljningsställe.
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Transaktioner
Under menyraden ”Transaktioner” har du möjlighet att ta ut rapporter på de transaktioner som ägt rum under ett
valt datumintervall. Rapporten kan specificeras per betalsätt och du kan även välja att ta ut en rapport över
endast de transaktioner som makulerats. Rapporten kan även tas ut för enskild personal.

Dagsrapport (x)
Dagsrapport (x) visar dagens försäljning för varje specifik kassa och specificeras per varugrupp. Då detta är en xrapport, som beskrivits under rubriken ”Rapporter”, kommer den endast att visa den aktuella försäljningen.
Ingenting nollställs utifrån denna rapport.

Dagstotal (x)
Dagstotal (x) visar dagens försäljning sammanslagen för samtliga kassor och specificeras per varugrupp. Då detta
är en x-rapport, som beskrivits under rubriken ”Rapporter”, kommer den endast att visa den aktuella
försäljningen. Ingenting nollställs utifrån denna rapport.

Dagstotal artiklar (x)
Dagstotal (x) visar dagens försäljning sammanslagen för samtliga kassor och specificerad per artikel. Då detta är
en x-rapport, som beskrivits under rubriken ”Rapporter”, kommer den endast att visa den aktuella försäljningen.
Ingenting nollställs utifrån denna rapport.
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Statistik/Analys
Statistikverktyg
Med denna funktion kan du ta ut detaljerad statistik med ett flertal parametrar.

Du kan här välja att ta ut statistik för samtliga de alternativ som anges i listan till vänster i fönstret. I kalendrarna
väljer du för vilket tidsintervall du önskar statistiken samt om du vill visa eller skicka rapporten. I fönstret till
höger visas rapporten. Genom funktionerna ovanför visningsfönstret kan du även välja att spara eller skriva ut
rapporten.
Statistiken är användbar i flera syften. Genom att exempelvis välja rapporten ”Timstatistik > Försäljning” kan du
se hur försäljningen varierat under olika tider på dygnet. Du kan även följa upp topplistor över kunder och
artiklar.
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Databas/Kontokortshantering/Säkerhet
All programvara är utvecklad av OpenSolution Nordic AB, 556328-9577 (OpenSolution). Programvaran uppfyller
skatteverkets nuvarande lagkrav. Programvaran uppdateras per automatik direkt via OpenSolutions servrar vid
programstart. Detta för att kunna tillgodose våra kunder med dagsaktuella programversioner och nya önskemål.

Databas
OpenSolution Retail System använder sig av en MySQL databas. Kunderna äger ej access direkt till databasen. All
databasaccess får endast ske direkt av OpenSolution och används enbart för kommunikation direkt med
programvaran. Varje natt sker en backup per automatik direkt till OpenSolution.

Kontokortshantering
OpenSolution Retail System använder sig av Samport Payment Services AB korthantering. Ingen kortinformation
lagras i systemet och skickas direkt från Samports certifierade programvara, Samport DLL. För kommunikation
efter att ett köp har ägt rum genomförs med ett referensnummer vilket och är unikt och sökbart för varje
transaktion.

Säkerhet
På kassaterminaler skall enbart en kassaapplikation köras. Databasen får ej delas med någon övrig part och skall
ligga i ett separat utrymme. Av säkerhetsskäl tilldelas ej kunderna någon access direkt till databasen.
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Installation
Programvara
Installationen kräver att det finns minst Windows XP installerat på maskiner, framework 3.5 samt Microsoft
Windows installer. I installationsfilen (setup.exe) finns även framework 3.5 och MSI inkluderat och installerar sig
själv om det ej finns på datorn.
Integrerat i installationspaketet ligger även databasen, MySQL server 5.1. Finns det en tidigare version av MySQL
Server så måste denna avinstalleras innan den nya versionen kan installeras.
Nödvändiga filer, drivrutiner etc. finns tillgängliga på följande url:
http://www.opensolution.se/misc/

VPN
VPN krävs för backup och sammankopplingar av externa system. Ett VPN-certifikat skapas av OpenSolution och
är unikt för varje dator och kassa. ”Installera OpenVPN”, lägg in certifikationsfilerna ni erhållit från OpenSolution
och därefter är kassan automatiskt uppkopplad i nätverket. Meddela IP-adressen till OpenSolution samt vilken
kassa det är.
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