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OpenSolution Business System 
 
OpenSolution Retail System är inte bara ett kassasystem, här har du även personalliggaren 

och du kan hantera bokningar, rabattsystem, personal- och leverantörsregister. Du kan även 
ta ut rapporter och har en mängd övriga funktioner att tillgå. Administrationen kring systemet 
sköter du via menyn ”Administration” eller via BackOffice om du använder det utökade 

systemet OpenSolution Business System. 
 
I rubrikerna nedan anges ibland en siffra, t.ex. [100] som nedan, denna siffra är en 

funktionskod. Koden hjälper dig när du vill lägga till en ny knapp, d.v.s. aktivera en ny 
funktion i kassasystemet. Om detta kan du läsa mer under OpenSolution Retail System - 

Administration och rubriken Knappar. 
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Introduktion 

Försäljning direkt i kassan 

För att sälja direkt i kassan, det vill säga utan att placera notan på ett bord börjar du med att 

välja din avsedda artikel och sedan trycka på det betalsätt som kunden vill använda. Om du 

jobbar med bordsnotor i övrigt, men en del köp skall göras över disk kan du i bordskartan 

välja ”Kassa”. 

 

För att välja flera av en och samma artikel har du tre olika tillvägagångssätt.  

Om du inte skall lägga in så stort antal av artikeln kan du enklast klicka på artikeln det antal 

gånger som du skall sälja. 

 

Du kan även använda dig av sifferfältet ovanför artikelknapparna, som på bilden nedan. 

Börja med att trycka valt antal. Antalet visas då i det gula fältet under siffrorna 0 och 1, som 

ligger ovanför artiklarnas underkategorier. När du valt antal trycker du på den avsedda 

artikeln. 

 
Skulle det vara ett större antal du skall sälja av artikeln kan du även klicka på artikeln en 

gång, så att den läggs i betalfältet. Klicka därefter på artikelraden i betalfältet, en ny ruta 

”Ändra artikel” kommer då upp. I denna ruta har du ett fält som heter ”Antal”. Genom att 

ställa dig i fältet kan du skriva in det önskade antalet och sedan välja ”Spara”. Här kan du 

även justera pris och rabatter samt ta bort artikeln om kunden ångrat sig.  

Ändra artikel på nota 

I denna ruta har du utöver möjligheten att justera antal som beskrivs ovan, rabattera artikeln, 

ta bort artikeln från notan, lägga orsakskod (modul), lägga in tillbehör (modul) eller 

köksmeddelanden.  
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Här har du även några funktioner som främst riktar sig till restaurangverksamheter. Du kan 

välja vad det är för typ av rätt (om du exempelvis vill ändra från förrätt till varmrätt). Du kan 

även välja ”Alternativ” om du har angett olika produktalternativ (t.ex. Medium, Rare, Well 

done) samt lägga till information till köket.  Vill du lägga in flera alternativ använder du dig av 

knappen ”+”. ”Äta här” eller ”Take away” ändrar momssatsen. 

 

 
 

Om ni använder er utav köksbong version 2 – så får ni även möjlighet att skicka fasta 

köksmeddelande som ni skapar under bongar – köksmeddelande. 

Avsluta pågående order 

När du är redo att avsluta ordern väljer du bland dina tillgängliga betalsätt för att skapa ett 

kvitto för de inslagna artiklarna.  

 

Tillgängliga Betalmedel 

Kontantbetalning [0] 

Kontantbetalning sker genom ett klick på knappen ”Kontant”.  
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Kortbetalning [1] 

Kortbetalning kan genomföras på tre olika sätt och ställs in i administrationen -> kassor. 
 

(1) – Köp med kassakopplad kortterminal  
Klicka på knappen ”kort” när alla artiklar är inslagna. Du kommer nu att få instruktioner på 
skärmen, vilka är desamma som står på kundens display på kortläsaren. 

 
(2) – Köp med fristående kortterminal  

Klicka på betalmedelsknappen ”Externt kort” när alla artiklar är inslagna, du kan även själv 
ha valt att sätta ett annat namn på knappen. Ordern blir nu utslagen i kassan. Knappa sedan 
in summan i din kortterminal, be kunden sätta i sitt kort och trycka sin kod. Följ 

instruktionerna i kortterminalen. OBS, systemet kan inte särskilja mellan korttyper då 
kortterminalen inte är integrerade. Alla kortköp kommer därmed redovisas som 
Visa/Mastercard. Önskar du mer detaljerad uppdelning via din fristående kortterminal kan du 

välja alternativ 3. 

 

(3) - Köp med fristående kortterminal 

Börja med att skapa ett nytt övrigt betalsätt (via backoffice eller via OS tekniska support) och 

benämn denna efter den uppdelning du önskar ha på dina rapporter. Se nedan bild som 
exempel: 

 

 

 

Skapa sedan en knapp med övrig betalsätt funktionen vald och välj vilken ordning och 

placering knappen ska ha. När du sedan ska slå ut en order mot det övriga betalsättet 
kommer du få ett val mellan ovanstående betalalternativ. 

 

För integrerade kortterminaler finns det en inbyggd spärr i systemet som gör att köp där 
totalbeloppet sätts till mer än 150 % av ordervärdet inte tillåts, d.v.s. om notan var på 100 kr 

får kortet dras på maximalt 150 kronor. Vill gästen ge mer dricks än så krävs ett separat 
uttag. Spärren finns utifrån krav ställda av bankerna. 
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Presentkortsbetalning [2] 

Presentkort är samlingsnamnet för presentkort, rabattkort, lunchkort, stamgästkort etc. Det 
som hänger samman är att alla korten är förladdade med pengar på kortet. Korten skall ses 

som en värdehandling och är återanvändningsbara. I kassasystemet är presentkort ett eget 
betalsätt. Registrering av betalsättet samt olika typer av presentkort hanterar du i Back 
Office.  

Försäljning med presentkortet sker genom att kortet dras direkt i magnetkortsläsaren. 
 
Du behöver inte på förhand registrera presentkortet någonstans. Vid försäljning av 

presentkort räcker det med att endast ladda kortet åt kunden i kassan. För att fylla på ett 
kort, tryck på presentkort, därefter knappen ”Ladda kort”, dra magnetkortet och därefter välj 
summa och betalmedel. 

 
Saldot på ett presentkort kan ses direkt på samtliga kvittoutskrifter, men även då du väljer 
presentkort och drar kortet visas det återstående beloppet.  

 
Genom att gå in i Meny > Administration > Presentkort kan du hålla koll på dina sålda 
presentkort. 

 

 
 

● Knappen ”Inaktivera” används för att sätta valda presentkort till inaktivt.  

● Knappen ”Exportera” används för att exportera aktiva presentkort till Excel dokument.  

● Knappen ”Byt kortnummer” kan användas för att ändra kortnummer på ett befintligt 

presentkort, exempelvis då magnetremsan har blivit avmagnetiserad. 

● Knappen ”Rapport” används för att skapa en rapport över samtliga presentkort fram 

till ett reskontradatum. 
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● Knappen ”Visa” används då man vill se en specifikation över köp och laddning av ett 

särskilt presentkort. Man markerar då ett presentkort på listan och väljer sedan ”Visa” 

 
När ett presentkort har blivit uppanvänd, dvs när det laddade beloppet på kortet blir 0kr sätts 

presentkortet till inaktivt per automatik. Du kan då finna presentkortet under fliken ”Inaktiva”. 
Om samma kort blir påladdad vid ett senare tillfälle återförs den till ”Aktiv” listan.  

Rikskuponger [3]  

För att ta betalt med rikskuponger klickar du på knappen ”Rikskuponger” och väljer sedan 
”Betala”. Observera att i beloppsrutan skall du skriva in beloppet på rikskupongerna du har 

mottagit. Kassan räknar sedan av växeln ifrån kontanterna.  

Fakturabetalning [4] 

Vid försäljning mot faktura, klicka på knappen ”Faktura”.  
 

 
 
Om kunden har ett kundnummer sedan tidigare och du vet kundnumret kan du fylla i det 

direkt. Annars tryck på ”Hämta kund”. När kunden är ifylld klicka på knappen ”Betala”. 
 
Du kan även skapa en ny kund genom att trycka på knappen ”Skapa kund”. Du förs då direkt 

in i kundregistret där du kan registrera kundens uppgifter. Avsluta med ”Spara”. Härefter tas 
du tillbaka till ”Faktura”-rutan och väljer Betala.  

 
Godkänn genom att klicka på ”Fakturera” i nästa fönster som öppnas. Fakturan är nu 
skapad.  
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Kontrollera att alla delar är ifyllda korrekt, meddelande fältet används t.ex. för referenser. När 
samtliga delar är ifyllda klicka på knappen ”Fakturera” och dubbla kvitton skrivs ut, ett för 

signering som du själv behåller och ett kvitto som kunden får. 

Fakturor – Skicka och hantera Fakturor 

Om du vill skriva ut, kreditera eller titta på en faktura klickar du på knappen ”Fakturor” (eller 

funktionsknapp “139 - Fakturaadministration” ovanför carten. Ett nytt fönster där samtliga 

skapade fakturor listas öppnas nu. Markera den faktura du vill hantera och välj sedan 

”Kreditera” för att skapa en kreditnota alternativt ”Visa” för att se på eller skriva ut fakturan.  

Väljer du ”Kreditera” läggs en ny rad till högst upp i listan. I kolumnen ”Status” står det då 

”Krediterad”. 

Väljer du ”Visa” öppnas ett nytt fönster ”Visa Faktura” där du kan se faktura informationen. 

Du kan även välja ”Skriv ut”. 

Du kan även välja att exportera fakturan till Visma Administration, Navision, Fortnox eller 

Visma Business/Visma Control om du har modulen aktiverad. 
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Flytta till bokning [5] 

När du vill flytta en nota direkt till ett hotellrum/konferens används denna funktion. Slå in 
artiklar och klicka därefter på flytta till bokning. 
 

 
 
Välj vilket bokningsobjekt du önskar flytta notan till, klicka därefter på knappen ”Flytta”. Två 
kvitton skrivs nu ut varav kunden signerar den ena. 

Flytta till bokning (Hoist)  [6] 

Kassasystemet har integration mot bokningssystemet Hoist (modul) vilket ger möjligheten att 

flytta bokningar/notor till Hoist hotellsystem. Kontakta din återförsäljare om du vill aktivera 
denna modul.   
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Inlösen [8] 

För verksamheter såsom spelbutiker finns betalsättet ”Inlösen”. Använd detta betalmedel när 

en kund kommer för att lösa in sin vinstbong. Systemet kommer då att överföra summan från 
kontant till vinstutbetalning. Observera att du först måste lägga till betalsättet i BackOffice för 
att kunna använda det i kassan. 

Övriga betalsätt [9] 

På ORS har man möjlighet att ange egna betalsätt med egendefinierade benämningar och 

funktioner. Dessa betalsätt kan även kopplas till bokföringsmoduler. Inställningar för övriga 

betalsätt görs via Backoffice. Kontakta din återförsäljare för hjälp med att konfigurera övriga 

betalsätt. 

Webbfaktura [12] 

Via en modul finns det möjlighet att skapa en faktura direkt mot Svea Ekonomis Web Pay 

system eller mot Klarna Checkout. Dessa funktioner kräver att du som kund har ett avta l med 

någon av bolagen (Klarna eller Svea). Kontakta din säljare för om du är intresserad av denna 

funktion. 

Take Away (Kontant) [96] 

Istället för att använda den inbyggda takeaway-knappen går det att lägga till en knapp som 
är ”kontant” fast med momssatsen för takeaway. I övrigt samma funktion som kontant 

betalning. 

Skapa beställning [97] 

Knappa in samtliga varor du önskar lägga på beställning, klicka därefter på knappen 
”Beställning”. 
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Fyll i datum, tid och eventuellt meddelande till beställningen samt om det är avhämtning, 

leverans eller om kunden ska äta inne i restaurangen. Klicka därefter på knappen ”Fortsätt”. 
 

 
 

Hämta upp kunden alternativt om det är en ny kund, lägg in kundens uppgifter. Klicka 
därefter på knappen ”Fortsätt”. 

 

 
 

Ange leveransinformation, klicka därefter på knappen ”Skapa beställning” om kunden skall 
betala senare alternativt ”Betala och skapa beställning” om kunden skall betala direkt. 
Avsluta i så fall med att välja betalsätt. 

 
Beställningskvitto skrivs ut med all information angiven. Beställningen finns nu inlagd under 

delen ”Hämta notor/offerter/bokningar [107]”. 

Dela artiklar [98] 

Dela artiklar används när köpet skall delas upp på flera olika kvitton eller betalmedel på 

artikelnivå. När varorna finns inlagda, tryck på knappen ”Dela artiklar”.  
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För att flytta över artiklarna till betalning enkelklicka på artiklarna, en ruta kommer upp där du 
anger antal artiklar du vill flytta över. Klicka därefter på betalmedel. Det går bra att trycka 
”Tillbaka” om enbart en del av artiklarna skall slås ut. Det finns även möjlighet att dela på en 

artikel i flera delar. Ett exempel på en sådan situation är om två personer vill dela på en 
flaska vin. Då håller man in fingret på den artikel man vill splitta varpå en dialogruta kommer 
upp som frågar efter hur många delar artikeln ska splittas på. Därefter flyttar man över delen 

av artikeln till betalsidan och utför köp med hjälp av de tillgängliga betalmeddelsknapparna 
på ”Dela artiklar” rutan.  
 

Man kan även flytta delnotan till ett bord genom att klicka på ”Bord” och följa instruktioner, 
alternativt parkera ordern genom att trycka på ”Ny nota”. Notan kan sedan hämtas med 
knappen ”Hämta” [107]. 

Dela betalning [99] 

Funktionen används när köpet skall delas upp på flera olika betalmedel oavsett vilka artiklar 

som säljs. Klicka på knappen ”Dela betalning”. 
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Startbelopp avser hela notan och återstående vad som finns kvar att betala för att notan skall 
vara fullt utslagen. Välj betalmedel och därefter belopp. 

 
Du kan även välja att dela på antal. Ange det antal du vill dela på så kommer systemet att 
ange vilken summa detta blir. När du valt antal förs du tillbaka till rutan där du väljer 

betalmedel. Godkänn vilken summa som skall betalas med vilket betalmedel och avsluta 
med att klicka på ”Betala”.  
 

Observera att när man väl har påbörjat en delning av en nota måste detta slutföra under 
samma följd. Dock kan man i bordläge låte systemet registrera inbetalningar för delar av 
sällskap som har lämnat bordet. Systemet håller då reda på hur mycket det är kvar att betala 

på notan och servisen kan fortsätta att lägga till artiklar på bordet. 
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Systembeskrivning - Funktionsknappar 

Funktionsknappar - Översikt 

● [0] - Kontantbetalning: Används för att slå ut en order mot betalsättet kontant 

● [1] - Kortbetalning: Används för att slå ut en order mot betalsättet kort 
○ Stöder följande typer 

■ Samport/Bambora T4220 

■ OSPay 
■ ChipPay (Payex) 

■ Extern 
● [2] - Presentkortbetalning 

○ Stöder följande typer 

■ Intern magnetkort med laddfunktion och betalfunktion 
■ Extern 

● [3] - Rikskupongsbetalning (Endast Sverige) 

● [4] - Fakturabetalning 
○ Intern reskontra med faktura 
○ Exter reskontra: Visma, Nav eller liknande 

● [5] - Flytta till bokning: flyttar en bordsnota till en bokning 
○ Internt i OS hotellbokningssystem 
○ Externt till Opera, TechHotel 

● [6] - Flytta till bokning: flyttar en bordsnota till Hoist hotellsystem 
● [8] - Inlösen:Marker inlösen vid casinospel 
● [9] - Övrigt betalsätt: Slår ut en order mot ett eget definierat betalsätt 

○ Exempel: Extern kortterminal eller voucherkupong 
● [12] - Webbfaktura: Slår ut en order mot integrerade OMNI kanalbetalsätt. Slutkunden 

måste ha ett avtal med integrationspartner. 

○ Klarna Web Faktura 
○ Svea Web Pay 

● [96] - Take Away (kontant): Ställer om en order till “Take Away” samt slår ut notan 
mot betalsättet kontant 

● [97] - Skapa beställning: Skapar en beställning (pre-order) 

● [98] - Dela artiklar: Verktyg för kassören att kunna dela upp en nota på artikelnivå mot 
tillgängliga betalsätt 

● [99] - Dela betalning: Verktyg för kassören att kunna dela upp en nota mot tillgängliga 

betalsätt utan att ange specifikt vilka artiklar som betalslås.  
● [100] - Personal: Låter användaren logga in/logga ut från kassans försäljningsläge. 

Användaren får även möjlighet att logga in via tidsredovisningssystemet om denna 

modul är tillgänglig via samma funktion 
● [101] - Bord: Öppnad bordskartan och sparar bord 
● [102] - Bokningar: Enkel tidsbokningssystem  

● [103] - Gästnota: Skriver ut en bordsnota och byter status på bordet 
● [105] - Valuta: Ger användaren möjlighet att ta emot andra valutor än systemets 

standard valuta 
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● [106] - Fram/Vänta:  Ger användaren möjlighet att byta status på inslagna artiklar på 

bord till “Fram” eller “Vänta”. När status har bytts skickar systemet en bong till inställd 
skrivare med statusmeddelande. Funktionen används i samband med bordsnotor och 

har till syfte att hjälpa servisen att kommunicera med köket. 
● [107] - Hämta notor/offerter/bokningar: Multifunktionsknapp som ger användaren 

möjlighet att hämta upp parkerade notor, sub notor, offerter eller bokningar till kassan 

för behandling.  
● [108] - Ny nota: Ger användaren möjlighet att skapa en subnota på ett bord eller 

parkera en pågående nota i direktförsäljning. Funktionsknappen “Hämta” används 

sedan för att hämta tillbaka notan 
● [109] - Orderhistorik: Multifunktion, visar samtliga kvitton i systemet sedan senaste z-

rapport skapats. Ger användaren möjlighet att söka bland samtliga kvitton i systemet 

sedan försäljningsstart. Ger användaren möjlighet att makulera ett felaktigt köp. Ger 
användaren möjlighet att delkreditera en eller flera artiklar från ett felaktigt köp. Ger 
användaren möjlighet att skriva ut en kvittokopia på vald kvitto. Ger användaren 

möjlighet att byta betalsätt på en utslagen order. Ger användaren möjlighet att 
efterregistrera dricks (gäller ej integrerade betalkortterminaler). Ger användaren 
möjlighet att ta upp transaktionsinformation. Ger användaren möjlighet att spåra 

ändringar i en specifik order fram till att den betalslogs. Ger användaren möjlighet att 
ange orsakskod på en avslutat order (kräver modul licens) 

● [110] - Rapporter: Funktion för att ta ut personrapport, x-rapport, x-artikelrapport, 

skapa z-rapport, blind redovisa konanter (modul), flytta mellan olika betalsätt, 
registrera serviskassa och växelkassa, ta ut transaktionsjournal, registrera z-

rapportreferens (bankning), registrera kvittoutlägg, se vilka öppna notor som finns i 
systemet, redovisa övrig aktiv valuta. 

● [111] - Öppna kassalåda: Öppnar kassalådan 

● [112] - Följesedel: Skriver ut en följesedel på vald order 
● [113] - Byt bord: Ger användaren möjlighet att flytta en bordsnota från ett bord till ett 

annat bord 

● [114] - Bordsbokning: Multifunktion som ger användaren möjlighet att boka bord mot 
sällskap (modul) 

● [115] - Casino in: Inregistrering av marker 

● [116] - Casino ut: Utregistrering av marker 
● [117] - Hotell: Funktionsknapp för att få åtkomst till hotellbokningssystemet (modul) 
● [118] - PLU: Ger användaren möjlighet att slå in en artikels PLU nummer för 

registrering 
● [119] - Bordsnummer: Ger användaren möjlighet att öppna ett bord genom att ange 

ett bordsnummer (istället för att gå via bordskartan)  

● [120] - Sök artikel: Ger användaren möjlighet att söka efter artiklar i systemet  
● [121] - Casino rapport: 

● [122] - Projekt: Ger användaren möjlighet att länka ett projekt till en pågående z-
omfång 

● [123] - Presentkort/förskott: Ger användaren möjlighet att lista samtliga presentkort 

som är registrerade i systemet.  
● [124] - Ändra pris: Ger administratören möjlighet att byta priser i systemet utan att gå 

via artikeladministrationen 

● [125] - Lokal lagerhantering: 
● [126] - Senaste kvittot: Skriver ut en kopia på senast utslagna order 
● [127] - Kontanthanterare funktioner: Administrationsgränssnitt till CashGuard (Endast 

Sverige) 
● [128] - Webbsida: Öppnar ett fönster med förangiven web adress 
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● [129] - Reseförsäljning: Multifunktionsknapp för administration och försäljning av resor 

(modul) 
● [130] - Ta bort alla artiklar: Ger användaren möjlighet att rensa en hel nota eller 

återställa en hel nota till föregående status 
● [131] - Kvittoutlägg: Ger användaren möjlighet att registrera kvittoutlägg (samma 

funktion som kan nås via rapport) 

● [132] - Kortavslut: Skickar kommando till OSPay (integrerad kortterminal) att skicka 
alla transaktioner till bank 

● [133] - Extern rabattkort: Modulfunktion som ger användaren möjlighet att nyttja 

externt integrerade rabattkort (gäller endast Stockholm kortet)  
● [134] - Korr av senaste: Ger användaren möjlighet att rätta senast inslagna artikel 

under pågående köp (direkt fel) 

● [135] - Take away: Ställer om status på en pågående order till take away, byter 
momssats och eventuellt pris till b-pris (take away pris) 

● [136] - Information: Ger användaren möjlighet att få registrerad data 

(produktinformation) på en artikel att visas i ett snabbfönster. Ger användaren 
möjlighet att se logg på pågående bordsnota. 

● [137] - Serverad: Utgått som funktion 

● [138] - Kortuttag: Ger användaren möjlighet att göra ett kortuttag via integrerad 
kortterminal i de fall där slutkundens inlösen godkänner detta. Vid uttag drar systemet 
av uttagsbelopp mot kontanter 

● [139] - Fakturaadministration: Ger användaren möjlighet att lista och behandla ordrar 
som är utslagna mot betalsättet faktura 

● [140] - Kundadministration: Ger användaren möjlighet att administrera sitt 
kundregister 

● [141] - Personalliggare: Ger användaren åtkomst till tidsredovisningssystemet 

● [142] - Registrera växelkassa: Ger användaren möjlighet att registrera serviskassa 
och växelkassa (samma funktion som nås via rapport)  

● [143] - Köksmeddelande: Ger användaren möjlighet att registrera standard 

meddelanden som kan läggas till på inslagna artiklar. 
● [144] - Rabattkort: Öppnad ett fönster där registrerade rabattkort kan länkas med en 

order 

● [145] - Skriv ut bong(ar): Forcerar utskrift av bong för de artiklar som ej skickats till 
köksprinter eller annan inställd printer 

● [146] - Ändra kassaid: Ger användaren möjlighet att byta kostnadsställe och 

rapportgrupp på en specifik kassa 
● [147] - Skicka offlinetransaktioner: Forcerar OSPay (integrerad kortterminal) att skicka 

upp en eventuell offline kö till kortprocessor 

● [148] - Nästa servering: Funktionsknapp som ökar serveringsomgång med ett. 
● [149] - Tillbehör: Ger användaren möjlighet att länka tillbehör till huvudartiklar (modul)  

● [150] - OS Inventory: Öppnar raptool (inventeringsprogram) om denna är installerad 
(modul) 

● [151] - Rabattkupong/voucher: Ger kassören möjlighet att scanna eller manuellt ange 

en rabattkupongskod i kassan i samband med försäljning 
● [152] - Half’n’Half: Delar två senast inslagna artiklar med 2 och länkar samman dessa 

under ett pågående köp.  

● [153] - Offerter: Ger användaren möjlighet att lista och administrera alla registrerade 
pre-order (offerter) i systemet. 

● [154] - Hämta kund: Ger användaren möjlighet att länka en kund ifrån systemets 

kundregister till en pågående order 
● [155] - Transaktioner: Listar genomförda transaktioner i systemet 
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● [156] - Skicka meddelande till köket: Ger användaren möjlighet att skicka 

fritextmeddelande till registrerade bongskrivare 
● [157] - Registrera extra: Ger användarna möjlighet att registrera och bokföra dricks 

mot specifika personer 
● [158] - Bonusrabatt:  Ger användaren möjlighet att ange bonusrabatt på en pågående 

order baserad på länkad kunds upptjänade bonussumma (modul)  

● [161] - SAFT: Ger användaren möjlighet att exportera en signerad SAF-T fil (Gäller 
endast Norge) 

Personalliggare/tidsrapportering [100] 
Vid start av kassaprogrammet kommer rutan ”Välj personal” upp. I denna ruta syns enbart de 

instämplade personer som ligger i en personalgrupp vilken skall visas i bongdelen. Alternativt 
kan det i denna ruta stå ”Drag kort” om du har aktiverat personalinloggning med kort eller 
”Skriv in din kod” om du har personalinloggning med kod. 

 

 

In-/utstämpling 

Tryck på knappen ”Tidsedel”. Klicka i rutan för att aktivera tangentbordet, skriv in ditt 
serveringsid och klicka därefter på knappen ”OK”.  
 

       
 
Ange dina avsedda arbetstider och om du skall ha matavdrag. Klicka därefter på knappen 
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”Stämpla in”. Här kan du även ange när din rast startar respektive slutar. Du är nu inloggad i 

systemet.  
 

Klicka på knappen ”Tillbaka”, ditt namn ligger nu med i listan. 
 
För utstämpling används samma tillvägagångssätt, denna gång med knappen ”Stämpla ut”.  

Utskrift av personalliggare 
Klicka på knappen ”P-liggare” som syns i kassaöversikten ifall knapp placeringar inte har 
ändrats från standardvyn, längst bort till höger. 
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Du ser nu en översikt över dagens in- och utstämplingar. Korrigerade pass syns i röd färg. 

Klicka på fliken för att ändra till ett annat datum.  
 

De personer som har administratörsrättighet har möjlighet att via knappen ”Stämpla ut” direkt 
härifrån stämpla ut instämplad personal och på så vis avsluta personens arbetspass. 
 

Klicka på knappen ”Skriv ut” för att skriva ut personalliggaren.  
 
Tryck på knappen ”Tillbaka” för att komma tillbaka in i kassasystemet. 

Bordshantering [101] 

Programvaran har stöd för bordshantering av notor. 
 

  
 

De olika borden visas i olika färger beroende på status. Färgkoderna är enligt standard 
följande: 

Grön färg = Ledigt bord, Röd färg = Upptaget bord, Rosa färg = Gästnota uttagen. 
 
Varje bord har ett unikt bordsnummer och kan placeras i olika grupper t.ex. matsal, 

uteservering, innergård. Påbörja bordsservering genom att klicka på ett bord. Du kan nu 
lägga en nota, klicka därefter på knappen ”Personal” eller ”Bord” för att automatiskt spara 
bordet. 

 
Kassa: På denna knapp klickar du om du önskar sälja något direkt över disk istället 
för på bord. 

Ange nr: Snabbsök på bordsnumret med hjälp av siffror istället för att 
leta upp bordet i bordskartan. 

Öppna bord: Här får du fram en lista över de bord som för tillfället har öppna notor på sig.  

Bordsbokningar: Du tas härifrån direkt över till översikten över dina 

bordsbokningar och de funktioner som hjälper dig att hantera dina 
bordsbokningar. 
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Information: Tryck på denna knapp och sedan på det bord du önskar se en 

översiktsinformation om. Liksom i bilden här nedan får du då en 
sammanställning över bordets status, gällande servitör samt vilka artiklar 
som beställts på den öppna notan.   

Dela ut bord: Den personal som har behörigheten ”Q” i personalregistret får 

med hjälp av knappen ”Information” även upp funktionen ”Byt servitör”. 
Markera vilken servitör som skall ta över bordet och klicka sedan på ”Byt”.  

 

   
 

Bokningar [102] 

Systemet har två inbyggda bokningssystem. Nedanstående bokningssystem avser 
tidsbokning och är anpassat för att passa olika typer av verksamheter där bokningar behöver 
läggas in på specifika tider i en kalender t.ex. frisörer, tennisklubbar etc. Vyn visas per 

objektskategori och kan även ställas in per objekt samt om visning skall ske per vecka 
alternativt per dag. 
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Bokningsöversikten kan ställas in i flera olika vyer via administrationen. Färgen anger du 

själv per bokningstyp. Om flera olika kategorier finns inlagda, kan detta väljas genom 
rullningslisten högst upp till vänster.  

 
I fältet längst ner på sidan finns fem knappar: 

Tillbaka: Knappen tar dig tillbaka till föregående vy utan att först spara dina uppgifter. 
Hämta bokning: Här kan du söka fram en befintlig bokning. 

Ta bort bokning: Markera den bokning du vill ta bort och klicka på denna knapp. 
Ny bokning: Markera en tid och klicka på denna knapp för att skapa en ny bokning. 

Ny bokning 

För att skapa en ny bokning, klicka på det avsedda datumet och därefter på ”Ny bokning” . 
Genom att du drar med fingret/muspekaren över de tider bokningen skall gälla kommer 
systemet automatiskt att välja dessa tider när bokningen skapas. Använder du muspekare 

kan du även högerklicka i kalendern för att skapa ny bokning. 
 
När du har registrerat de uppgifter du skall i bokningen avsluta med ”Spara”. 

 
Observera att ”Tillbaka” tar dig tillbaka till föregående vy utan att först spara dina uppgifter. 
 

Med hjälp av knappen ”Ta bort” raderar du hela bokningen. 

Gästnota [103] 

Gästnota används för att ta ut en nota till kunden. Detta är inget betalningskvitto utan visar 

enbart vad som finns inslaget på bordet. Gå ut med gästnotan till kunden och därefter väljs 
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betalsätt. Gästnotan används vid försäljning mot bord. Vid försäljning över disk är vanligaste 

sättet att alla notor slås ut direkt. Önskar kunden byta betalsätt används funktionen ”hämta 
nota” varpå endast betalmedel ändras. 

Rabatt [104] 

Rabattfunktionen styrs av de inställningar som finns angivna i administrationen. Om detta 
kan du läsa mer under OpenSolution Retail System – Administration och avsnittet Rabatter. 
 

 
 
Finns det ett rabattkort (magnetkort), dra detta i magnetkortsläsaren. Det går även att ange 
rabatt manuellt genom att klicka på knappen ”manuellt”. Välj rabattsats och klicka sedan OK. 

Valuta [105] 

Systemet hanterar ett obegränsat antal olika valutor. Vid val av annan valuta än SEK 
kommer systemet att räkna ut växelbelopp i SEK efter den förinställda kursen. 

 

 
 

Om du vill byta valuta på beställningen, markera valutan och tryck på knappen ”Välj”. För 
ytterligare hantering av valutor krävs inloggning till OpenSolution Back Office. 

Fram/vänta [106] 
Vid servering av artiklar som skall gå till beställningsskrivare/bongskrivare kan knapparna 
Fram/Vänta användas. Detta är en funktion främst för restaurangverksamhet.  
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Markera de val du vill göra. Dessa val kommer sedan följa med ut på beställningsskrivarna. 
Du kan även se gjorda val i högermenyn där artiklarna finns i kassan i form av tecknen ”F” 

respektive ”V”.  
 
Funktionen finns uppfört i två versioner som kan ställas in via “koder”. I version 2 kan 

ytterligare val göras vad gäller artikeltyper, ordning, layout och liknande. 

Hämta notor/beställningar/bokningar [107] 
Hämta-funktionen används för fyra olika typer av ärenden. 

Parkerade orders 

 

 
 

Denna flik är uppdelad i två fält. övre fältet är parkerade notor, dessa är ej utslagna utan kan 
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vara notor som väntar på betalmedel, alternativt gruppnotor om bordshantering används. 

Nedre delen visar vilka artiklar som finns i en markerad parkerad order.  
 

Senast utslagna orders 

Det går att hämta upp en gammal nota, systemet kommer då att makulera den gamla ordern 
och skapa en ny. 
Observera att du för att hämta nota måste vara inloggad på rätt bord. 

Beställningar 
När en beställning har skapats i systemet finns den tillgänglig under denna flik. 
 

 
 

För att hämta upp en beställning klickar du på knappen ”Hämta”. Beställningen kommer nu 
att synas i kassans betalfält. Om du inte vill slå ut notan utan lägga tillbaka den som 
beställning, tryck på knappen Beställning igen. 

 
För att skapa beställning se avsnitt ”Skapa beställning”. 

Bokningar 
Bokningar används när kassan är kopplad till ett externt bokningssystem och du alltså inte 
använder OpenSolutions eget inbyggda system.  
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Här visas samtliga bokningar som är inom intervallet att vara här idag alternativt på väg in 

eller ut. Klicka på namnet/rummet för att hämta bokningen till kassan. Samtliga artiklar 
kopieras automatiskt nu in i kassan, klicka på knappen ”Ny” för att spara inslagna varor. Om 
endast en specifik nota skall flyttas till ett hotellrum går det bra att använda funktionen ”Flytta 

till bokning [5]”. 

Ny nota [108] 
Funktionen ”ny nota” används när du vill parkera en nota alternativt skapa en ny grupp på ett 
bord om bordshantering är aktivt. Vid klick på ny nota kommer systemet självt att skapa ett 

nummer som används och finns tillgängligt att hämta under ”Hämta notor”, se avsnitt Hämta 
notor/offerter/bokningar [107].  

Hantera kvitton och återköp [109] 
För att få en lista över utslagna ordrar klickar du på knappen ”Orders” i menyn. Här hanteras 
alla dagsaktuella ordrar, men även tidigare utslagna beställningar. 
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Flik (1) - Ordrar 

Under fliken ”ordrar” syns alla ordrar som ej är rapporterade d.v.s. som ej finns i något  z-
utslag. I sökfältet högst upp går det att söka efter kvittonummer/orderid, vilket återfinns på 
samtliga kvitton. Sökningen omfattar även summa eller datum. Skriv numret och tryck 
därefter på knappen ”Sök” varpå valt kvitto kommer upp. 

Delkreditera 

Med denna funktion kan du skapa en återbetalning av delar av ett kvitto. Markera den artikel 
som avses och ange vilket antal som skall krediteras avsluta med att välja betalsätt. Om 
köpet har utförts via kassakopplad kortterminal skickas pengarna tillbaka till köparens konto. 

Följ instruktionerna på kassan vid kortköpsdelkreditering. Relevant betalsätt dyker 
automatiskt upp längst ner till höger på skärmen. 
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Byt betalsätt 

På kontantnotor kan du härifrån välja att byta betalsätt. Du får då upp en ny ruta där du väljer 
vilket betalsätt du vill byta till. 

Visa 

Om du behöver se information om enskilda transaktioner kan du använda knappen visa. 
Markera den utslagna ordern du vill se och klicka på visa. 

Kvitto 

Skriver ut en kvittokopia, observera att du maximalt kan skriva ut en kvittokopia. 

Dricks 

Med funktionen dricks kan du efterregistrer dricks på alla övriga betalsätt och faktura. Dricks 
med integrerad betalterminal hanteras automatiskt av systemet. Registrerad dricks räknas 
automatiskt av ifrån kontant betalmedel.  

Makulera 

Vid makulering av notan måste du ange en anledning till varför notan makuleras varpå två 

kvitton skrivs ut. En delad nota kan endast makuleras fram till dess att z-rapport har lämnats. 

Tillbaka 

Tar dig tillbaka till föregående vy utan att dina ändringar sparas. 

Reason Codes (Modul) 

Du kan efterregistrera orsakskoder på utslagna ordrar för analys i OS Reports.  
 

Flik (2) – Orderhistorik 

Via orderhistoriken hanterar du återköp. Här hittar du alla ordrar som är utslagna och finns 
med i en z-rapport. På samma sätt kan du söka upp ett specifikt kvitto, därefter klickar du på 

knappen ”retur” om kunden skall returnera en vara. Det kommer nu att skrivas ut ett kvitto 
över att returen är genomförd. Dessutom kommer det i dagens rapport att ligga en minuspost 
(kreditpost) eftersom en vara returneras. 

X-rapporter, redovisning, betalsätt, växelkassa, 
kvittoutlägg [110] 
I kassadelen klickar du på knappen ”Rapport”. Under ”Rapport” hanteras alla dagsrapporter 

(X-utslag), redovisning av kassan, betalsätten (kontant/rikskuponger), växelkassa, 

kvittoutlägg, öppna notor och valuta. En X-rapport ser ofta likadan ut som en Z-rapport, men 

är bara en utskrift på den aktuella försäljningen. Den nollställer inget och påverkar varken 
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Grand Total eller Z-räknaren. Ofta tar personalen ut rapporter över sin försäljning i X-läge 

varpå ägaren eller chefen tar ut en Z-rapport för dagens hela försäljning. 

Härifrån kan du även lämna en Z-rapport för en eller alla kassor respektive kassagrupper. 

 

 
 

Efter klick på rapporter kommer ett flertal flikar upp.  

(1) Person – Anger en personlig rapport för den kassör som nu är inloggad, anger hur 

mycket som är sålt av denna kassör på samtliga kassor sedan senaste z-rapport.  

(2) X-rapport – En försäljningsrapport (ej z-rapporterad). Anger totalt att redovisa för 

denna specifika kassa. Rapporten avser alltså en sammanslagning av all försäljning 

som samtliga kassörer gjort på kassan sedan senaste z-rapport. 

Under denna flik kan du klicka på ”Skapa Z-Rapport” för att lämna z-rapport för denna 

specifika kassa. Systemet loggar vem som har lämnat en z-rapport. Detta finner du i 

händelseloggen i som du hittar i både BackOffice och under 

Meny→Administration→Rapporter 

Du hittar även knappen ”Lämna kortavslut” under X-rapport fliken vilket är avsett för 

att manuellt slutföra kortköp i kassakopplade kortterminaler (fungerar endast för 

Samport/Bambora). 

(3) X-artikelrapport – En försäljningsrapport (ej z-rapporterad). Anger totalt att redovisa 

för denna specifika kassa. Rapporten avser alltså en sammanslagning av all 
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försäljning som samtliga kassörer gjort på kassan sedan senaste z-rapport. Till 

skillnad från (3) ovan specificeras försäljningen per artikel och kategori.  

Under denna flik kan du klicka på ”Lämna Rapport” för att lämna z-rapport för samtliga 

kassor.  

Systemet loggar vem som har lämnat en z-rapport. Detta finner du i händelseloggen 

(rapporter - händelselogg) 

(4) Betalsätt – Används för att ändra från ett betalmedel till ett annat. 

(5) Växelkassa – Här matar du in växelkassa inför varje försäljningsdags start, även 

serviskassa. Du kan även skriva ett referensnummer för varje Z-rapport under ”Z-

rapportreferens”. Denna funktion kan vara användbar för att teckna ner eventuella 

insättningsreferenser. Du kan även exportera dagens transaktionsjournal (ej samma 

som kassans journal) som inte är Z-rapporterad till en Excel fil med hjälp av ”X-

rapportjournal”. Ange från och till tid i fälten (format hhmm) och klicka sedan på 

spara. 

(6) Kvittoutlägg – Här hanterar du dina kassauttag, d.v.s. om du tar pengar från kassan 

och ersätter detta med ett kvitto för motsvarande inköp. 

(7) Öppna notor - Lista alla öppna notor och vilken kassa de ligger på för behandling. 

(8) Valuta - Här redovisar användaren övriga valutor om detta har använts. 

 
Om du har valt inställningen att systemet skall kräva redovisning av kontanter per valör innan 

rapport kan öppnas kommer du att mötas av detta krav då du trycker på knappen 
”Rapporter” i kassan. Ange antal och tryck därefter på ”Redovisa”. Bekräfta summan genom 
att trycka ”Ja”. 

Öppna kassalåda [111] 
Funktionen ”Öppna kassalåda” används för att öppna kassalådan utan föregående 
försäljning. Samtliga lådöppningar som skett utan försäljning registreras i systemets journal.  

Följesedel [112] 
Följesedel används som packsedel till beställningssystemet. När beställningen är hämtad, 
klicka på knappen ”Följesedel” och därefter betalslå beställningen. Lägg till följesedeln i 
paketet. 

Byt bord [113] 
Funktionen används när du önskar flytta ett sällskap från ett bord till ett annat bord. Vid val 
av ”Byt bord” flyttas hela notan över. 
 

När du klickar på ”Byt Bord” tas du till bordskartan. Om du väljer att flytta till ett bord som 
redan är upptaget dyker fönstret ”Välj nota” upp. Ange vilken av notorna du vill slå ihop 
ordern med alternativt välj ”Ny nota”. Genom att klicka på ”Tillbaka” tas du till föregående vy 

utan att någon ändring genomförs. 
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Om du har två eller flera notor öppna på samma bord samtidigt kan du i systemets övre list 
se vilken nota du jobbar med för tillfället. Nota nummer ett anges med bordets nummer, en 
punkt och 1. Nota nummer två med punkt och 2 osv. För att skifta nota inom bordet klickar 

du på ”Hämta”. 
 

 

Bordsbokning [114] 
Genom att välja menyn ”Bokning” > ”Bordsbokning” får du upp följande fönster:  

 

 
 
Välj ett datum alternativt ett datumintervall och du får 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”.  
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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: 
 

 
 
Väntelistan avser innevarande dag. Registrera det antal gäster som bordsbokningen skall 

omfatta. Därefter registrerar du den väntande 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. 

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. 
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Skapa ny bordsbokning 

 
 
Flik (1) - Bokning 

Här registrerar du kunduppgifterna samt väljer vilket bord bokningen avser. Med knappen 

”Hämta kund” kan du hämta kunduppgifter från kundregistret. För att enklare hitta kunden i 
kundregistret kan du använda sökfunktionen. Du kan också skapa en ny kund i kundregistret 
direkt härifrån. 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 
e-postadress 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 du alltid följa upp vem som lade upp bokningen. I Meny 

> Administration > Inställningar under fliken Kassa kan du göra det obligatoriskt att signatur 
alltid måste anges vid bordsbokning. 

 
Flik (2) - Meddelanden 

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

Här kan du skapa en bilaga till bokningsbekräftelsen, exempelvis vill du kanske bifoga ett 
reklamblad eller vägbeskrivning. 

 
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. 

Hämta 

Genom att klicka på Hämta-knappen och sedan skriva in ett sökord eller nummer kan du 
söka upp en bordsbokning. Markera bokningen och välj ”Hämta” för att öppna den. Nu kan 

du läsa i bokningsinformationen eller ändra bokningen. 

Placera bordsbokningar 

Klicka på knappen ”placera” efter att du markerat ett sällskap, du kommer nu att få upp 
bordskartan. Klicka på de bord du önskar sätta sällskapet vid och därefter på knappen 
”placera”. 

 

  



 
 

39 

 

Casino - Inregistrering [115] 

Om du jobbar med Casinokassan (modul) krävs en inregistrering före användning av kassan. 
 

 
 
Fyll i ditt antal marker av varje valör, klicka därefter på knappen ”Registrera”. Du har även 
tillvalet att välja pass samt teckna ner ditt cashbox nummer.  
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Casino – Utregistrering [116] 

 
På samma sätt som inregistrering av marker fyller du i ditt antal marker av varje valör, klicka 

därefter på knappen ”Registrera”. 
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Hotell [117] 

Hotelldelen inkluderar även konferensobjekten i samma funktion. 
 

 
 
Översiktsbilden visar antal personer i varje bokningsobjekt över en månad. Det går att byta 

månad genom att klicka på kalendern som finns uppe till vänster direkt ovanför bokningarna. 
Det går även att ändra visningsdatumet med hjälp av pilarna till höger om datumfältet. 
Knapparna ”Expander alla” och ”Kollapsa alla” kan användas för att öppna upp trädet för 

samtliga inlagda objekt (per vy) i syfte att skapa en bättre överblick. Flikarna (Månad, Vecka, 
Dag, Dag V) är ytterligare val för att underlätta administrationen.  
 

Färgerna bestäms efter statusen på bokningen. Standardfärgerna är röd, grön, gul. 
Röd = Preliminär bokning, Gul = Bekräftad bokning, Grön = Betalad bokning. 
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Skapa 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 följande 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. 

Skicka PM: Om man i samband med bokningen har skapat en offert 
kan man välja denna knapp för att skicka offerten till kund/medarbetare 

Visa bokning: Med hjälp av denna funktion kan du förhandsgranska 
bokningsbekräftelsen. 

Bordsbokning: 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” [117] 

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 – Rum 1”). 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.  
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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.  
 
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. 

Leverantör: Ange vilken leverantör bokningen gäller för 

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. 

Dela artiklar: För att välja artiklarna till respektive betalning dubbelklicka på 
artiklarna, en ruta kommer upp där du anger antal artiklar du vill flytta över. 
Klicka därefter på betalmedel. 

Annat: Om du jobbar med ”Övriga betalsätt” klickar du på ”Annat” och 
väljer avsett betalsätt. 

Presentkort: Klicka här om artiklarna skall betalas med presentkort. 

Rikskuponger: Klicka här om artiklarna skall betalas med rikskuponger. 
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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. Glöm inte att kryssa ur rutan ”Visa inte för kund” om du vill att meddelandet skall gå 
med i PM till kund.  

 

 
 
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…”. 
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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. 
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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.  
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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. 

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. 
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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. 

 

 
 

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.  
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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. 

Förrutom betalsättsalternativen finns det även möjlighet att ta ut en gästnota samt dela 
artiklar till flera notor. Dessa funktioner finns beskrivna mer utförligt under sektionerna Dela 
artiklar [98] och Gästnota [103]. 

 
Avsluta med att välja betalningssätt. 
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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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PLU [118] 

Knappen PLU används där streckkodsnummer matas in manuellt i systemet. Klicka på 
knappen och en ruta kommer upp. 

 

 
 

Klicka på knappen ”OK” när du angivit PLU-numret. 

Bordsnummer [119] 

Med denna funktion kan man ange direkt vilket bord man vill öppna utan att behöva gå via 

bordskartan. 

Sök artikel [120] 

Om man har en stor artikeldatabas finns denna funktion tillgängligt för att enklare kunna söka 

fram artiklar. Man kan söka på artikelnummer och artikelnamn. Detta anges i sökfältet och 
önskad artikel kan sedan hämtas till kassaläge för försäljning. 
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Casino – Rapport [121] 

 
 

Efter utregistreringen av marker kan man med knappen ”Casino Rapport” få en överblick av 
arbetspasset enligt ovanstående bild. Här kan man välja att skriva ut rapporten samt att 
skapa en Z-rapport av försäljningen genom att trycka på ”Lämna rapport”.  

 

 
 
Fliken ”Totalrapport” ger användaren en överblick på försäljningen specificerad efter pass 
eller på totalen av samtliga pass. Även här kan man skriva ut rapporten. 

Välja projektnummer [122] 
Denna funktion kräver aktivering för att kunna användas. Om du vill börja använda 
funktionen kan du kontakta OpenSolutions support för att få hjälp med konfigureringen. Om 
du har denna funktion aktiverad kan du vid start av kassaprogrammet tvinga val av 

projektnummer. Klicka på det projektnummer som skall gälla så förs du vidare i inloggningen.  
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Du kan naturligtvis även välja ”Inget projekt” längst ner till höger i fönstret.  
 

Knappen ”Tillbaka” tar dig till det projekt du senast var instämplad på.  
 
Du kan alltid se vilket projekt du är instämplad på. Detta visas i kassans övre list.  

 

 
 

Det projekt du valt gäller för hela kassan och därmed samtliga kassörer som arbetar i samma 
kassa. Det för stunden aktiva projektnumret ändras alltså inte bara för att en annan kassör 
tar över. 

 
För att byta projektnummer klickar du på knappen ”Projekt” längst nere i kassalayouten 
(bredvid betalsätten) alternativt loggar du ut ur kassan och loggar in på nytt. Registrering av 

projekt samt statistik och rapporter rörande projekten hanteras från BackOffice. 
 

 
 
Projekt läggs upp per bolag. Om du jobbar med ett fleranvändarsystem måste alltså varje 

bolag lägga upp sina specifika projekt.  

Presentkort / Förskott [123] 
Med denna funktion kan du lista de aktiva och inaktiva interna presentkort som finns 

registrerade i kassan. I tillägg kan du göra simpel sökning på kortnummer eller avancerad via 

kundnummerlänk (om kortet är registrerad på person) eller utgångsdatum. 
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Ändra artikelpris – Genväg [124] 
För att på snabbaste sätt uppdatera artikelpris kan du lägga upp en knapp i kassan som har 

funktionskod 124 – Ända artikelpris. Genom att trycka på denna knapp i kassan får du upp 

följande fönster: 

 
Här kan du antingen scanna varan med hjälp av streckkodsscanner eller söka fram artikeln 
från artikelregistret. De ändringar du gör här kommer automatiskt att överföras till 

artikelregistret när du väljer Spara 
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Lokal Lagerhantering [125] 

Med hjälp av denna funktion kan man vid valda tillfällen föra lokal lagerhantering. Ett 

exempel på när denna funktion kan komma väl tillhands är vid evenemang där flera tält har 

sin lagerhantering lokalt per tält. Då har användaren möjlighet att lägga till samtliga enheter 

som är tillgängliga och på så sätt hålla kontroll över lagret under försäljningen. 

Senaste Kvitto [126] 

Med denna funktion kan du enkelt skriva ut en kopia på senast utslagna ordern. Observera 

att det endast går att ta ut EN kopia på varje order. Därefter blockeras kopiautskrifterna från 

kassasystemet. 

Kontanthanterare Funktioner [127] 

Med hjälp av denna funktion kan externa kontanthanteringssystem kopplas ihop med 

kassasystemet. För att aktivera denna modul, kontakta din återförsäljare.  

 
För att addera enheter till den lokala lagerhanteringsfunktionen letas artikeln fram genom 

antingen sök funktionen eller via artiklarnas respektive kategori. Därefter väljer man antal av 
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den valda artikeln som ska ingå i lagret och väljer sedan ”Lägg till”. Det finns även möjlighet 

att lägga in kommentarer i samband med detta. 

Webbsida [128] 

Funktionen Webbsida kan användas för att i kassaläge öppna en särskild websida. Denna 

funktion kan vara väl till hands om man ofta behöver besöka till exempel det egna företagets 

hemsida. Inställningar för vilken sida som skall öppnas görs via Backoffice. 
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Reseförsäljning [129] 

 
 

Denna funktion är ett användargränssnitt för att skapa bokningar inom 

reseförsäljningssektorn. Vidare är funktionen upplagd som en modul och är ej tillgänglig i 

ordinarie kassautförande utan måste köpas till och aktiveras genom OpenSolution eller er 

återförsäljare. Funktionen kan dels kopplas upp mot externa databaser innehållande 

reseinformation eller mot en lokal databas. I ovanstående bild ser vi reseinformation som är 

hämtad ifrån extern databas med tillgängliga resor från angiven plats och dag. Härifrån kan 

man sedan boka resor och sedan sälja dessa ifrån kassasystemet. Tillgängligheten i form av 

antalet lediga platser uppdateras mot den externa databasen och på så sätt hålls 

informationen kontinuerligt uppdaterad. 

 

Under ”Rutter” kan man filtrera en särskild rutt för att enklare se de tillgängliga resorna. I 

ovanstående bild har användaren valt att endast visa resor för ”Under Stockholms Broar”.  

För att reservera en resa markerar man först vilken tid som är aktuellt och sedan vilken biljett 

typ som önskas (ex. Ordinarie pris, Barn 0-6 år etc). Man slutför reserveringen genom att 

klicka på knappen ”Reservera” vilket också tar dig tillbaka till kassaläge för betalning.  

 

Knapparna ”Rensa”, ”Ta bort” och ”Ändra till” används för att göra respektive typ av 

modifikation mot inslagna turer innan betalning. 
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Knappen ”Kapacitet” tar dig till ovanstående fönster där modifikation till den tillgängliga 

kapaciteten kan göras. Här kan man boka/avboka resor som har till exempel förbeställts, 

ändra antalet tillgängliga platser till ett värde eller lägga till/ta bort ifrån kapacitet (med 

kapparna ”Upp” och ”Ner”). Man kan även hämta den senaste kapaciteten med knappen 

”Hämta kapacitet”. Då resebokningssystemet både kan jobba mot en extern databas och mot 

en lokal databas kan resor hämtas och administreras från båda typer av koppling simultant. 

Vill man göra om en tillgänglig extern resa till en intern kan man göra detta med hjälp av 

knappen ”Kopiera avgång”. Då läggs den resan in som en lokalt tillgänglig resa utan att göra 

någon ändring i kapacitet mot den externa databasen. För vidare information kring 

aktiveringen av resebokningsmodulen, kontakta er återförsäljare. 

 

KortUttag [138] 
Knappen ”Kort-Uttag” används för att ta ut kontanter från ett betalkort. Tryck på knappen, 

ange belopp i fönstret Kortuttag, klicka på knappen ”Uttag” som i bilden nedan. Du ombeds 

nu att dra alternativt sätta i kortet om det har chip, skulle det behövas kan du även slå in 

kortnumret manuellt. 
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Info [136] 
Knappen ”Info” kan du använda för att läsa produkttext som finns angiven i artikelregistret. 

Klicka först på knappen ”Info” ovanför betalfältet, klicka därefter på den artikel du vill ha 

information om. En ny ruta ”Information” öppnas nu, där kan du läsa det som angivits under  

artikeln i artikelregistret. Klicka på ”Tillbaka” för att stänga fönstret. 

 

 

 

 

 

 
‘ 

 

 

 

 

 

 

Informationsfunktionen kan även användas för att undersöka eventuella fel som uppstått på 

ett bord. Öppna bordet, tryck på knappen info och sedan på valfri artikel som ligger på bordet 

för att aktivera fönstret. 
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Take Away/Äta här [135] 
Knappen ”Take Away” används om du standardmässigt i artikelregistret jobbar med 25 % 

moms på dina artiklar, men viss försäljning avser avhämtning. Momssatsen ändras då till 12 

%. Ändringen omfattar alla artiklar som fram till dess blivit inslagna. Vill du bara ha den lägre 

momssatsen på enstaka artiklar i samma köp måste du således börja med de att lägga in de 

artiklar som skall ha Take Away-moms och först därefter lägga till de artiklar som skall ha 

den vanliga momssatsen (25 %). 

 

 
 

Om det omvända förhållandet gäller, det vill säga att du standardmässigt i artikelregistret 

jobbar med avhämtning och då har 12 % moms på dina artiklar, men viss försäljning avser 

förtäring i lokalen kan du ha omvänd funktion på knappen. Knappen benämns då ”Äta här” 

och ställer om momssatsen för de inslagna varorna till 25 % moms. Denna omställning gör 

du genom att gå in på ”Meny” högst upp i programmets högra hörn. Välj därefter 

”Administration” > ”Inställningar” > Fliken ”Kassa” > Rubriken ”Takeaway”. Avs luta med 

”Spara”. 

 

Sedan Regeringen införde lägre restaurangmoms används denna knapp endast i syfte att 

registrera antalet ”take away” för statistiken skull. Momssatsen ändras alltså inte till 25% eller 

12%. 

För den norska versionen av systemet kommer momssatserna gå på 15% avhämtning och 

25% för “äta här”.  
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Servera (serv) [137] 
Genom att klicka på knappen ”Serv” ovanför betalfältet kan du ge information till köket om att 

maten redan är serverad. Knapptryckningen på ”Serv” omfattar alla artiklar som redan slagits 

in på notan. De artiklar som läggs till efter det att du tryckte på ”Serv” läggs alltså inte som 

”Redan serverad”. Det finns dock inte stöd för funktionen i versioner som är installerade efter 

20120101. 

Kundadministration [140] 

Kassaprogrammet kan innehålla ett obegränsat antal kunder. Samtliga kunder sparas och 
kan användas i följande områden. 

(1) Vid ett köp 
(2) Köp med presentkort/registrering av presentkort 
(3) Fakturering 
(4) Bokningssystem 

 
Tryck på knappen ”Kunder” i kassaprogrammet för att komma in till kundregistret. 
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En översikt visas över alla kunder som finns registrerade. I fältet sökord kan du söka efter 
kunder, du kan söka dels efter kundnummer, kontaktperson, e-post eller telefon, direkt i 
samma fält. Vill du enbart sortera ut kunder i en specifik kundkategori väljer du kategori i 

rullisten högst upp till höger. Du kan även göra avancerad sök via knappen “F”. 
 
I den grå listen längst ner i fönstret finns ett flertal knappar: 

Tillbaka:   Går tillbaka till kassan. 

Hämta till kassa:  Används när du vill registrera en beställning på en kund. 

Ny:   Öppnar ett nytt fönster där du kan registrera en ny kund. 

Ändra:   Markera vilken kund du vill ändra och klicka därefter på denna knapp. 

Ta bort:   Markera vilken kund du vill ta bort och klicka därefter på denna knapp. 
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Flik (1) Information 

I fliken “Information” anges kundens kontaktuppgifter, i fliken “Faktura” anges 
fakturainformationen. 

 

 
 

I rutan ”Kundtyp” anger du om kunden är privatperson, företagskund etc. Detta har betydelse 
exempelvis om du skickar fakturor, fakturan 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, vid 

t.ex. bokningsbekräftelse kan du även ha nytta av att mobilnummer finns angivet.  
 

Med knappen ”Kategori” kan du kategorisera kunden, vilket används bland annat för 
rabattgrupper. Mer om detta kan du läsa under avsnittet ”Kategori…” . 
 

Om de uppgifter du angett som kundinfo även skall gälla som 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. 

 
Genom att klicka i den lilla rutan bredvid fältet ”Referens” tillser du att systemet kräver 
referensangivelse när kassören skall skapa en faktura till kunden. 

 
Kundkort registrerar du om kunden skall ha ett magnetkort för rabatter. Klicka på knappen 
”Registrera kort” och dra sedan kortet. Kortnumret är nu registrerat på kunden och kan börja 
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användas, vid köp där kortet dras kommer nu hänsyn att tas till de rabatter du angivit för 

kunden under den andra fliken ”Inställningar”. När kortet används förs köpet dessutom in på 
listan under den fjärde fliken ”Köp”. 

 
För att avregistrera ett kundkort klickar du på ”Ta bort”. 
 

Glöm inte att avsluta med att spara. 
 
Observera att knappen ”Tillbaka” tar dig tillbaka till föregående vy utan att de inskrivna 

uppgifterna sparas. 
 
Flik (2) - Faktura 

Till varje kund går det att göra specifika inställningar för fakturering. 
 

 
Urval av inställningar och förklaringar 

(1) Samlingsfaktura – Om fakturorna som slås ut på denna kund skall buntas ihop till en anger du ”Ja” i 
detta fält. 

(2) Fakturaavgift – Välj Ja eller Nej beroende av om du vill att kunden skall omfattas av fakturaavgift. Om 
du vill jobba med fakturaavgift, men inte har gjort det tidigare kontaktar du din leverantör för tillägg av 
funktionen. Fakturaavgiften läggs sedan upp som en separat artikel, vilken länkas till funktionen. 

(3) Dag i månad samlingsfaktura – Om samlingsfaktura är vald enligt ovan går det att ange vilken dag i 
månaden samlingsfakturan skall debiteras med automatik. Ange datum emellan 1-31. Väljs en siffra som 
är högre än antal dagar i valda månad omvandlas datumet automatiskt till den sista i nästa månad. 

(4) Beloppsgräns samlingsfaktura – Till samlingsfaktura finns även valmöjligheten att lägga en beloppsgräns 
då fakturan skall debiteras trots att dagen för automatisk debitering inte har infallit. Detta används t.ex. i 



 
 

71 

de fall du vill lägga en samlingsfaktura som automatiskt går iväg när kundens totala köp överstig X antal 
kronor oavsett vilken dag det är i månaden. 

(5) Huvudkund samlingsfaktura – Om det är en annan part som skall stå som ansvarig/betalare för kundens 
köp anger du i detta fält ansvarig/betalarens kundnummer. Samtliga fakturor kommer nu i fortsättningen 
gå till betalningsansvarige, dock kommer kunden fortfarande vara med som en referens för uppföljning. 

(6) Faktura via e-post: Ändra till Ja om du vill att kunden skall erhålla sina fakturor via e-post. Det går 
fortfarande att skriva ut dem som vanligt. 

(7) Förfallodagar: Antal förfallodagar på fakturan. 

(8) Fordingskonto och motpartskonto: Används vid integration till Navision, Visma Control, Visma Business 
för internfakturering. 

(9) Referens: Du har möjlighet att ange flera referenser som kassan sedan frågar efter när du slår ut 
ordern. Dessa referenser följer sedan med på exporter och utskrifter. 

 
Flik (3) - Övrigt 

Här finns möjligheten att skriva dold information om kunden, såsom kundspecifika 
anteckningar. Åtkomst till denna information finns endast på denna plats i kundregistret. 
 

 
 
Flik (4) - Orders 

Alla kundens köp samlas i en lista. Orderid motsvarar kvittonummer. Funktionen använder 

orderhistorik för att söka upp ett befintligt köp. 
 

 
 
Flik (5) - Samlingsfakturor 
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Alla kundens köp mot faktura som ännu ej är fakturerade syns i denna lista. Det som ligger i 

denna lista är det som skall faktureras vid ett valt intervall eller belopp. Om du önskar att 
fakturera detta direkt oavsett datum eller om det ej uppgått till valt belopp som är angett 

under flik (1) Information så klickar du på knappen ”fakturera”. 
 

 
 
Flik (6) - Dokument 

Här visas de dokument du har kopplat till kunden.   

 
Om du vill koppla ett nytt dokument till kunden klickar du på knappen ”Hämta”. Du får då upp 

ett nytt fönster (se nedan), här klickar du på knappen ”Ny”. Ytterligare ett fönster öppnas där 

du söker fram det dokument du vill koppla till kunden. Klicka på ”Öppna”. Dokumentet är nu 

tillagt i din allmänna Dokumenthanterare, d.v.s. den mapp där du lagt alla dokument som 

skall finnas tillgängliga för att kopplas till kunder. Genom att markera det tillagda dokumentet 

och klicka på knappen ”Hämta” kopplas dokumente t till kunden. 
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Flik (7) - Adresser 

Om du använder dig av “web-order” modulen har du möjlighet att registrera flera adresser på 

samma kund. Adresserna används sedan för att avgöra var den närmaste restaurangen 

ligger när era kunder gör beställningar från web systemet. Kontakta din säljare om du önskar 

mer information om online beställningssystemet. 

 

 
Flik (8) - Kundrabatter 

Via kundrabatter kan du antingen ange fast procentsats i rabatt för vald kund eller skapa en 

rabattkategori med särskilda regler. Du kan även ge bättre eller sämre rabatt beroende på 

betalsätt som kunden väljer vid betaltillfället. Till exempel kan fakturabetalning ge 5% i rabatt 

medan kort ger 10%.  
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Flik (9) - Exportparametrar 

Exportparametrar definieras av OS vid integrationer till externa ekonomisystem och 

installeras av OS tekniker. 

Korr av senaste [134] 

All personal kan korra den senast inslagna artikel, oavsett vilken behörighet som man har. 

Ger användaren möjlighet att rätta senast inslagna artikel under pågående köp (direkt fel)  

Knappen ”Korr” används för att justera senast gjorda inslag. Endast ett inslag åt gången 

kan justeras med denna knapp. Korrigeringen redovisas sedan på x-rapporten under 

rubriken ”Felslag”. 

 

Skulle du behöva korrigera mer än vad som tillåts med korr-knappen kan du istället klicka på 

orderraden i betalfältet. Rutan ”Ändra artikel” öppnas då. Där kan du utföra den korrigering 

du önskar. Även denna korrigering redovisas sedan på x-rapporten under rubriken ”Felslag”. 

Observera att du måste vara tilldelad rätt behörighet i personalregistret för att ha tillgång till 

rutan ”Ändra artikel”. 
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Take Away [135] 

De artiklar som finns i varukorgen kommer att ändra momssats till 12% moms. Även texten 

“Take Away” läggs till som informationstext på bongartiklar. 

 
 

Information [136] 

Ger användaren möjlighet att få registrerad data (produktinformation) på en artikel att visas i 

ett snabbfönster. Ger användaren möjlighet att se logg på pågående bordsnota. 
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I bordsvyn så kan man se information för valt bord

 
 

Serverad [137] 

Lägger till en text på artiklarna som finns i varukorgen “Redan serverad”. På så sätt vet den 

som läser bongen att denna artikel inte ska serveras utan har redan gått ut till gästen.  

 

Kortuttag [138] 

Ger användaren möjlighet att göra ett kortuttag via integrerad kortterminal i de fall där 

slutkundens inlösen godkänner detta. Vid uttag drar systemet av uttagsbelopp mot kontanter  
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Fakturaadministration [139] 

Ger användaren möjlighet att administrera utslagna fakturor. Exempelvis kan man sätta en 

faktura som “Betalad”, skicka via e-post, skriva ut underlag eller manuellt skapa 

samlingsfakturor för de kunder som har samlingsfaktura som val. 

 

 

Kundadministration [140] 

Behörighetsstyrd på kassanivå och ställs in från koder. “syncsettings - allow customer 

editing” Ger användaren möjlighet att administrera kundregistret.  

Ifrån kundadministration kan man välja att kunden ska vara en fakturakund eller ej, om det 

ska vara samlingsfakturakund. Man kan också se kundens tidigare köp eller om man vill 

knyta en rabatt mot kunden. Denna funktion är oberoende av behörighet.  
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Personalliggare [141] 

Från personalliggaren så kan se vilka som är in- / ut-loggade för den valda dagen. Man kan 

även manuellt justera tiden för respektive personal (dock så ändras inte den faktiska in-

/utloggningstiden). Denna funktion är oberoende av behörighet. 
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Registrera växelkassa [142]

 
Ger användaren möjlighet att lägga till dagens växelkassa (en växelkassa per kassaid). 

Växelkassan nollställs automatiskt vi skapande av Z-rapport.  

Ifrån koder (cashsettings-forcechangeamount) så kan man välja att inte tillåta försäljning om 

inte det finns en registrerad växelkassa. Denna funktion är oberoende av behörighet.  
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Köksmeddelande [143] 

Här kan man ha snabbknappar för text till köket. Man kan även skriva fritext genom att klicka 

i den vita rutan. Denna funktion är oberoende av behörighet. 

 
 

Rabattkort [144] 

Utifrån rabatterna som man administrerar ifrån backoffice så kan man lägga upp rabattkorts 

knappar. Dessa kan man välja ifrån kassaläget för att ge kunden en rabatt.  
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Skriv ut bong(ar) [145] 

Ger användaren möjlighet att skicka bong till respektive bongskrivare innan man sparar 

ordern på ett bord eller slår ut. Kan nyttjas vid större beställning innan betalning görs för att 

få ruljans, så att det inte blir ett stopp. 

Ändra kassaid [146] 

Ger användaren möjlighet att flytta kassan till en annan kassagrupp / kostnadsställe och 

därmed få rätt layout för kassan så att den anpassas till försäljningsläget. (OBS kan endast 

flyttas till ett id som inte är i bruk). 
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Skicka offlinetransaktioner [147] 

Ger användaren möjlighet att skicka iväg offlinetransaktioner från kassan till servern i de fall 

man haft offlineförsäljning.  

Nästa servering [148] 

Ger användaren möjlighet att dela upp bongar på olika serveringsordning (ordningen ökar 

med +1). Denna funktion används endast i bong version 2 för att exempelvis sära på 

förrätt/varmrätt/efterrätt etc. 

Tillbehör [149] 

Ger användaren möjlighet att länka tillbehör till huvudartiklar (modulbaserad) 



 
 

84 

 

OS inventory [150] 

Ger användaren möjlighet att öppna ett externt program raptool som är integrerat mot  

OpenSolution. Raptool är ett inventeringsprogram. Denna funktion är modulbaserad och 

kräver installation av raptool 

 

Rabattkupong / Voucher [151] 

Ger användaren möjlighet att lägga till en rabattgrupp utifrån en voucher. Utifrån 

administrationen kan man välja vilken rabattgrupp som den skall tillhöra och utgångsdatum.  
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Härifrån kassaläget så kan man välja knappen “Voucher” och ange voucherns benämning för 

att nyttja den. Efter försäljning mot en voucher så registreras orderid (kvittonummer) mot 

vouchern. 

 
 

 

Half ‘n’ half [152] 

Ger användaren möjlighet att sälja två produkter som 2 halvor och därmed bli en gemensam 

produkt. 
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Offerter [153] 

Ger användaren möjlighet att lista och administrera alla pre-orders som finns i systemet. En 

pre-orders kan skapas av kunden själv från webben eller företagets kundcenter och skickas 

centralt till en specifik säljställe. 
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Hämta kund [154] 

Ger användaren möjlighet att skapa ny eller hämta befintlig kund från kundregistret till 

kassan, för att registrera köp mot kund och-/eller hämta kundens rabatter. 

 
 

Transaktioner [155] 

Ger användaren möjlighet att söka i transaktionslista av tidigare ordrar. Man kan även fi ltrera 

på utifrån vad man söker efter. Från transaktionslistan kan man även spara journal.  
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Skicka meddelande till köket [156] 

Ger användaren möjlighet att skriva ett meddelande (fritext) till registrerad bongskrivare  

 
 

Registrera extra [157] 

Ger användaren möjlighet att registrera extra in/ut 
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Bonus rabatt [158] 

Ger användaren möjlighet att ange bonusrabatt på en pågående order, baserad på länkad 

kunds intjänade bonussumma. Detta är en modulbaserad tjänst. 

 

SAF-T [160] 

Ger användaren möjlighet att exportera en signerad SAF-T fil (gäller endast Norge). 
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Administrationsmenyn 

Information 

Högst upp till höger i kassaprogrammet finns knappen ”Meny”. Om behörigheten ”A” har 
registrerats på dig i personalregistret under ”Behörighet” kan du nå denna funktion. 

 
Under knappen ”Meny” har du rubriken ”Information”, där får du information om systemet 
som kan vara bra att själv kontrollera ibland. Det är även information som är smidig att ha till 

hands om du någon gång talar med OpenSolutions supportpersonal.  
 

 
 

När du klickar på ”Information” dyker denna ruta upp: 
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Högst upp i informationsrutan anges om du har kontakt med kortcentralen eller inte. Om du 

misstänker att terminalen inte får kontakt kan det vara bra att kontrollera här om kontakten 

finns. Skulle kontakt saknas är det troligt att även Internet ligger nere. Kontrollera om Internet 

fungerar som det skall, gör det inte det kontaktar du din Internetleverantör. Då finns det 

ingenting OpenSolution kan göra för att hjälpa dig förrän Internet fungerar som det skall igen.  

Om kontakt med kortcentralen saknas, men Internet fungerar som det skall är du välkommen 

att kontakta OpenSolutions supportpersonal för ytterligare felsökning. 

 

”Kassa” anger vilken kassa du för närvarande arbetar i. Detta namn är det som även anges 

på z-rapporten. Namnet anger du under Meny > Administration > Kassor > Ny kassa eller 

Ändra kassa. 

 

”Rapportgrupp” anger vilken rapportgrupp kassan tillhör, om du valt att arbeta med 

rapportgrupper för dina kassor. Dessa grupper lägger du till under Meny > Administration > 

Kassor > Ny grupp. För att lägga till en kassa till en rapportgrupp går du in under Meny > 

Administration > Kassor > Ny kassa eller Ändra kassa. 

 

”Företag” är intressant för användare som jobbar i ett fleranvändarsystem, d.v.s. där flera 

organisationsnummer delar på en kassaterminal. Du kan då se vilket företag som är inloggat 

i kassan för tillfället. Benämningen anges under Meny > Administration > Företagsuppgifter > 

Nytt företag eller Ändra. 

 

Organisationsnummer anger vilket företag du är inloggad i. 

Serienummer anger vilken serienummer kassan har. Det är även detta nummer som är 

registrerat hos skatteverket. Serienummer på kontrollenheten hittar du på samma sätt under 

”Skatteverkets kontrollenhet”. 

 

Licensnyckel anger vilken licensnyckel som gäller för din programlicens avseende 

OpenSolution Retail System. Om du fått ditt system installerat under våren 2011 eller senare 

är det denna licensnyckel som utgör tillverkningsnumret för kassaregistret vid registrering 

hos Skatteverket. Observera att licensnyckeln är specifik för respektive installerad kassa. 

ORS Version och Launcher Version är uppgifter som OpenSolutions supportpersonal kan be 

dig att uppge för att kontrollera om du har den senaste versionen av mjukvarorna.  

Administration 

Högst upp till höger i kassaprogrammet finns knappen ”Meny”. Om behörigheten ”A” har 
registrerats på dig i personalregistret under ”Behörighet” kan du nå denna funktion.  

 
I administrationsfunktionen kan en mängd inställningar göras. Välj vilket område i kassan du 
vill arbeta med genom att klicka på någon av knapparna i fönstret. En del av de funktioner du 

har här finner du även i systemets utökade BackOffice-version. 
 

Genom att klicka på ”Tillbaka” kommer du tillbaka till kassan. 
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Längst ner i höger hörn ser du information om vilken version av OpenSolution Retail System 

du arbetar i. 
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Företagsuppgifter 

Under företagsuppgifter står den grundläggande information om bolaget som finns 

registrerad.  

 

 

Flik (1) - Allmänt 

● Företagsnamn: Ange namn på bolaget. 

● Organisationsnummer: Ange ert juridiska organisationsnummer på företaget, 

observera att det måste vara samma organisationsnummer som du har registrerat 

hos kortcentralen och hos Skatteverket. 

● Juridisk namn: Ange bolagets juridiska namn 

● Adress: Adress till där kassan finns placerad, ej till huvudkontor. 

● Postnummer: Postnummer till där kassan finns placerad, ej till huvudkontor. 

● Ort: Ort till där kassan finns placerad, ej till huvudkontor. 

● Telefon: Telefon till där kassan finns placerad, ej till huvudkontor. 

● Fax: Fax till där kassan finns placerad, ej till huvudkontor. 

● E-post: Ange e-post till ert bolag. 
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● Hemsida: Ange adress till er hemsida. 

● Allmän rabattgrupp: Ange en allmän rabattgrupp t.ex. om du har after work 

erbjudanden vid restaurang eller kanske ett helgerbjudande. Rabattgrupper ställs in i 

administrationen under rabattgrupper. Här anges enbart en standardgrupp som alltid 

gäller. 

● Bokföringskod: Ange bokföringskod för bolaget (Används vid export till externa 

system) 

 

Flik (2) Betalningsinformation/Texter 

 
 

(1) Bankgiro: Ange företagets bankgironummer, används vid fakturabetalning. Detta bankgiro 

syns på de fakturor du skickar. 

(2) Plusgiro: Ange företagets plusgironummer, används vid fakturabetalning. Detta plusgiro 

syns på de fakturor du skickar. 

(3) Dröjsmålsränta: Ange företagets dröjsmålsränta. Denna text syns på dina fakturor. 

(4) IBAN: Ange IBAN i de fall du innehar utländska kunder. IBAN nummer hittar du hos din 

bank och består av ett flertal tecken plus kontonummer. 

(5) SWIFT: Ange SWIFT till din bank. SWIFT är unik för varje bank, t.ex. SWEDSESS för 

Swedbank. Denna information hittar du hos din bank.  

(6) VATNR: Ange ert organisationsnummer inklusive landskod. 
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(7) Bank: Ange vilken bank du använder dig av. 

(8) Fakturaprefix: Fakturaprefix används om du har flera olika verksamheter inom samma 

bolag och önskar särskilja fakturanummer från varandra. T.ex. kan fakturaprefix ”OS” 

används då du vill se att dessa fakturor på bankgirokontot kommer direkt ifrån OpenSolution.  

(9) F-skatt: Ange texten ”Innehar f-skattsedel” på fakturan om du har en f-skattsedel. 

(10) Betalreferens: Ange texten: ”Ange fakturanummer som referens vid betalning” för att få 

med på alla fakturor. Denna text går att skräddarsy precis efter tycke och smak. 

(11) Kvittotext: Ange en text längst ner på varje faktura, kan även användas för att upplysa 

kunder t.ex. ”14 dagars bytesrätt” eller texten ”Välkommen åter”. 

(12) Bokningstext: Ange en text t.ex. ”Tack för din bokning, Mvh OpenSolution”. Detta 

används för hotell, bordsbokningar och objektbokningar t.ex. sporthallar. 

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. 
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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. 

(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.  
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Artiklar 

Skapa/ändra artikel 

 

Fliken “Information” så kan man lägga till info-knappar för köket. 

 

Här får du möjlighet att lägga till en utav snabb knapps infon på bong 

Kombinationer 

Kombinationer används av arenor för att kunna mixa ihop flera artiklar mot ett paketpris. 

Kombinationer fungerar inte i samband med bongar, för mer info kring hur man sätter upp 

artikelkombinationer kontakta din säljare 

Artikelregister 
I artikelregistret skapar du nya huvudkategorier (varugrupper) och subkategorier 
(undervarugrupper) samt artiklar. Klicka på knappen artikelregister i administrationen och 

följande bild kommer upp: 



 
 

98 

 

 
 

 
Högst upp till vänster under ”Huvudkategori” anges de knappar som är längst till vänster i 

kassadelen. Högst uppe till höger visas underkategorier, dessa ligger alltid under en 

huvudkategori. I botten ligger alla artiklar. Dessa är i sin tur alltid kopplade till någon 

underkategori. T.ex som ovan: 

 

Mat (huvudkategori) -> Förrätt (underkategori) -> Toast - Skagen (artikel) 

 

↑↓:   Med hjälp av pilarna kan du välja att flytta en kategori eller 

artikel uppåt respektive nedåt i listan. Detta styr även knappens placering i 

kassadelen. 

Kombinationer: I situationer där en särskild artikelkombination skall generera 

ett pris kan funktionen kombinationer användas. Ett exempel på detta är att om 

man har specificerat att en viss artikelkombination ska heta Meny 1 kan kassan 

uppfatta detta även om kassören slår in artiklarna separat. Används av arenor 

och kan ej användas i samband med bongskrivare. Kontakta din återförsäljare 

för att ställa in artikelkombinationer.  

Sök:  Med denna knapp kan du enkelt söka upp en artikel genom att 

ange dess namn, id-nummer eller streckkod. Under Sök kan du även skriva ut 

etiketter för valda artiklar. 

Sortera:  Genom att välja Sortera kan du automatiskt få artiklarna för 

valda underkategori sorterade i bokstavsordning. OBS att du inte sedan kan 

återgå till att sortera artiklarna i id-nummerordning. 
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Alternativ:  Denna knapp styr endast över artikeln i handdatorer. 

Den har alltså ingen funktion i den stationära kassan. Här kan du ange de 

alternativ som skall vara valbara till artikeln i handdatorn.  
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Skapa ny huvudkategori 

Likadana knappar finns för alla tre delar. Du börjar med att lägga till en huvudkategori genom 

att klicka på knappen ”skapa ny” under huvudkategori. 

 

 
 

1. Namn - Skriv i kategorinamn och välj aktiv (ja/nej). 

2. Aktiv - Ange om huvudkategorin skall visas i kassadelen eller ej.  

3. Visa i handdator - Här väljer du även Ja om huvudkategorin skall visas i handdator.  

4. Kassor - Om du arbetar med flera kassor kan du ange i vilka kassor just denna 

huvudkategori skall visas. 

5. Kassagrupper - Och- eller vilka kassagrupper som huvudkategorin skall synas på. 

6. Lagerid - används vid användning av lager 

7. Färger - Genom knapparna ”Välj” kan du ställa in vilken färg du vill ha på knappen 

respektive på knappens text. Om du har ett fleranvändarsystem kan det vara aktuellt 

att ange vilket företag huvudkategorin skall gälla för.  

8. Avsluta med att ”Spara” kategorin. Nu kommer denna huvudkategori upp i listan.  
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Skapa ny underkategori 

Flik 1 - Allmänt 

 
För att lägga till en underkategori till respektive huvudkategori, markera den aktuella 
huvudkategorin och klicka därefter på knappen ”Skapa ny” under fönstret för underkategori.  

En liknande ruta som när du skapade kategorin dyker upp, gör likadant som när du skapade 
huvudkategorin.  
 

Om du arbetar med en kassakopplad handenhet kan du välja ”Uppdatera art.” för att 
omgående uppdatera artikeln i handdatorn.    
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Flik 2 - Bokföringskonton 

 
Du har nu även möjlighet att ange standardbokföringskonton, denna funktion kräver dock att 

du arbetar med OpenSolution Business System och därigenom har tillgång till BackOffice, 
(aktiveras ifrån inställningar “bokföringskonto”) 
 

Om du har ett fleranvändarsystem kan det vara aktuellt att ange vilket företag underkategorin 
skall gälla för.  
 

Om du vill kan du även knyta en rabattsats till kategorin. Klicka då på knappen ”Rabatter”, 

välj rabattsats, klicka på ”Lägg till” och ”Spara”. Nya rabattsatser skapas under menyn 

”Administration” > ”Rabatter” i kassan. 

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

ändringar. 
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Skapa ny artikel 

Flik 1 - Allmänt 

Skapa en ny artikel genom att markera en underkategori. Klicka därefter på knappen ”skapa 

ny” under artiklar. Följande ruta kommer upp: 
 

  

 
Flik (1) – Allmänt 

Artikelnummer: Hämtar automatiskt ett ledigt artikelnummer enligt en 

löpande serie alternativt kan du ange ett eget artikelnummer 
(artikelnummer måste alltid vara ett unikt nummer). 

Streckkod: Om det finns en streckkod tillgänglig på din artikel 
scannar du in den här eller skriver in den manuellt i fältet. 

Namn: Produktnamnet på artikeln, detta namn kommer att synas i kassan och på 
kvittot. 

Kategori: Förvalt i den underkategori du kom från, men det går även att 
ändra vilken kategori artikeln skall placeras i. 
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Pris inkl: Ange pris på artikeln inklusive moms. Anger du priset 0 kr så är 
det en ”öppen artikel” (bocka då i “Öppet pris”, se “Öppet pris”) och då 

kommer kassan fråga efter pris varje gång du trycker på artikeln. Priset 

kan anges med eller utan moms, motsatt prissättning justeras då 
automatiskt. 

Pris exkl: Om du angivit Pris inkl. dyker Pris exklusive moms automatiskt 
upp. Du kan även börja med att ange Pris exkl. så blir det istället Pris 
inklusive moms som automatiskt anges. 

B-pris: Om du behöver kunna variera din prissättning kan du här ange 

ett alternativt pris för artikeln. Varje gång du klickar på artikeln och sedan 
Take away/Äta här kommer B-priset att användas och momssatsen 
ändras till 12%. 

Öppet pris: Kryssa i denna ruta om du vill att priset skall vara öppet. 

Om du anger priset till noll kronor men inte kryssar i Öppet pris kommer 
varan att kosta noll kronor i kassan. 

Pris inköp: Om du anger ditt inköpspris (exkl. moms) räknar systemet ut artikelns TB 
respektive TG. 

Moms: Ange momssatsen på artikeln. 

Kvantitet: Ange hur många av valda enhet som artikeln utgör. OBS väljer 
du (-1) så kommer artikeln att fråga om antal centiliter vid försäljning. 

Enhet: Här kan du välja vilken av dina enheter som artikeln säljs i, 
denna enhet anges även på kundens kvitto. För att lägga upp enheter 

klicka på knappen ”Enheter” eller gå in i BackOffice > Artiklar > Enheter. 
Om artikeln är en dryck går det alltså exempelvis att ange hur många 
centiliter priset innehåller. Vid försäljning avräknas sedan denna mängd 
och enhet mot lagret. 

Beställningskvitto: Används om det skall skrivas ut ett 
beställningsnummer var gång du bongar in denna vara, gäller ej för 
bordsservering utan enbart över disk. Samma nummer följer även med 

upp till köksskrivare/barskrivare om detta är angivet. Man kan välja i 
automatiska körningar att nollställa beställningsnummer efter ett visst 
klockslag eller antal nådda nummer så att den börjar räkna från 1 igen 

Skrivare: Bocka i om artikeln även skall skickas till en bongskrivare i köket eller 
baren 

Artikeltyp: Anger typ av artikel, detta används dels för att få olika färger i 

kassadelen men även hur det skrivs ut till bongskrivare. (Syns ej i 
bongversion 2) 

Lagersaldo: Anger hur många av varan det finns i lager. 

Varning: Funktionen har utgått 

Lagerenhet: Ange med vilken enhet artikeln skall räknas av i lagret. 

Lagervara: Ange Ja om du vill att artikeln inkluderas vid inventering. 

Inköpsenhet: Ange med vilken enhet du registrerar ingående lager för artikeln. 

Lokalt lager: Bocka i om du har ett lokalt lager. 

Leverantör: Kopplar artikeln mot vilken leverantör den köpts in från. 
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Bokföringskonto: Anger ett försäljningskonto för bokföringsunderlaget. 

Bokföring 25%: Här kan du ange vilket bokföringskonto du vill att 

artikeln skall föras på vid försäljning till 25% moms, om detta skiljer sig 
från artikelns standardbokföringskonto (16). 

Bokföring 12%: Här kan du ange vilket bokföringskonto du vill att 
artikeln skall föras på vid försäljning till 12% moms, om detta skiljer sig 
från artikelns standardbokföringskonto (16). 

Bokföring 6%: Här kan du ange vilket bokföringskonto du vill att 

artikeln skall föras på vid försäljning till 6% moms, om detta skiljer sig från 
artikelns standardbokföringskonto (16). 

Take Away moms: Kryssa i här om det skall vara möjligt att 
använda Take away-moms på artikeln, dvs 12%.  

Viktbaserad: Detta kräver en kassakopplad våg. Om artikeln är 

viktbaserad kommer systemet att multiplicera ditt viktanpassade pris till 
den vikt som vågen anger. 

Taravikt: Denna vikt dras av från den inlästa vikten från vågen 
(emballagevikt). 

Färg: Här kan du ange om knappen skall ha någon annan än 
systemets angivna standardfärg. 

Färg (text): Här kan du ange om knappens text skall ha någon 
annan än standardfärg. 

Storlek: Ange om artikeln skall avse någon specifik storlek. 

Kräv extrainfo: Vid ”Ja” kommer systemet kräva att du anger en text vid 
försäljning av artikeln. Denna text kommer även med i utskriften på kvittot.  

Tjänst: Enligt kassalagen måste det på rapporter och kvitton 

specificeras om försäljningen avser en tjänst. Ange ”Ja” om artikeln avser 
en tjänst. 

Resa: Ange ”Ja” on artikeln avser en resa. 

Stafflad grupp: Välj grupp om artikeln skall ingå i en stafflad grupp. 

Visa i handdator: Välj ”Ja” om artikeln skall synkroniseras över till 
handdator. 

Dispenser-id: Om ni kopplat kassasystemet till ett dispensersystem 
anger ni id här. 

Offertgrupp: Anger om artikeln skall ingå i offertgrupp. Läs mer om 
detta i BackOffice ”Artikelgrupper”. 

 

Avsluta med att trycka ”Spara”. 

 

Observera att ”Tillbaka” tar dig tillbaka till föregående vy utan att dina 
ändringar sparas. 
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Flik (2) - Information 
 

Under denna flik kan du ange texter som är till hjälp för personalen vid beställning av artiklar. 

Genom att ange informationen på en ny rad i samma fält, blir den ett nytt alternativ.  

 
 
 
Produktalternativ  

Här går det att ange information om artikeln, detta kan du sedan se om du i kassdelen klickar 
på knappen ”info” och sedan på artikeln. Det kan vara som en ”fusklapp” i kassadelen för 
den som jobbar där. Alternativt kan anges vad varan innehåller eller passar till. 

 
Produkttext 
Snabbval som kan användas till bongskrivare. T.ex. om du servar en kötträtt kan anges på 

varje ny rad: 
Well 
Medium 

Rare 
 

Då kommer detta upp som snabbval i kassadelen när du klickar på artikeln och därefter finns 
produktalternativ tillgängliga, se bild nedan. 
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Text till köket 
Här skriver du in en text som du vill skall komma med på bongen i köksskrivaren vid 

beställning av artikeln. 
 
 

Extra kvitto 
Om du vill att någon specifik text skall komma med på en extra kvittoutskrift anger du texten 

här. 
Bild 
Här kan du välja en bild som ska visas som knapp. Du kan även välja att ta bort 

textvisningen på knappen. 
 
 

 

Flik (3) - Stafflade priser 

 

Stafflade priser används när du vill ge en mängdrabatt. Ange antal och pris beroende på hur 

många produkter som köps. När det angivna antalet uppnås kommer styckpriset att ändras 

till det du angivit här. 
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Flik (4) - Underartiklar 

 
 
Underartiklar används för att koppla t.ex. olika spritnivåer (2cl, 4cl, 6cl) alternativt olika 

storlekar på tröjor. En underartikel har ett eget artikelnummer, streckkod osv. precis som en 

vanlig artikel. När du klickar på huvudartikeln kommer alla underartiklar upp. Använder du 

streckkodsläsare kommer detta att fungera precis som vanligt fast du kan då även få ut 

statistik på huvudartikeln.  

 

Klicka på ”skapa ny” för att skapa en underartikel, därefter fyller du i samma uppgifter som 

vid en vanlig artikel. 
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Flik (5) – Består av/Ingår i 

Denna funktion används i syfte att skapa hela artiklar utifrån delar av andra artiklar. Ett 

exempel kan vara om man vill att en drink ska bestå av 30 cl apelsinjuice och 2 cl vodka kan 

man ange detta här. På så vis kan försäljningsvolymen och lagret kontrolleras på bättre sätt.  

Typ bestämmer du om det ska vara “Valfri” / “Tillbehör för take away” / “Tillbehör för äta här” 

 
Man söker upp de artiklar som är delar av den hela artikeln, väljer kvantitet (som är kopplat 

till enheter) och väljer lägg till.  

Flik (6) – Lokala lager 
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Här kan man utläsa mängder som är tillgängliga av den valda artikeln i de lokala lagerna. 

Denna funktion styrs från Backoffice.  

Inställningar 

Knappen inställningar ger dig ett antal val: 

 
 

1. Inställningar: Här hittar du kassans grundinställningar. Dessa inställningar är globala 

och gäller därmed för alla kassor i ett omslutet system 

2. Koder: Under denna funktion finns en rad olika inställningar (som kan göras per 

kassa eller på hela bolaget) 

3. Automatiska körningar: Här administreras systemet automatiska körningar. Till 

exempel skapar man körningar för skapa rapport, exporter, backuper med mera. 
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4. Räknare: Här kan man se alla räknare som finns registrerade i systemet. Exempel på 

räknare är orderid, beställningsnummer, z-rapportnummer etc 

5. Etiketter: Om du har en etikettskrivare ansluten till systemet kan du definiera hur 

etiketterna ska se ut vid utskrift 

6. Listkolumner: Här definierar du vilka fält och kolumner som ska vara synliga för 

kundregistret (hämta kund, kundadministration och kundadministration i backoffice) 

Inställningar - Inställningar 

Flik (1) – Allmänt 

 
 
Kortbetalning 

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

 
Rapporter 

Lösenord: Ange ett lösenord för att skydda för personal att lämna försäljningsrapporter.  

Kräv redovisning: Används om du önskar att personal redovisar i valörer och totalt belopp 
innan x-rapport visas. 

Personalspec: Ange om personalspecificerad rapport skall lämnas. 
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Leverantörsrapport: Ange ”Ja” om du vill kunna få ut leverantörsspecificerade rapporter. 

 
Presentkort 

Standard (att betala): Används om det är samma belopp som gäller för presentkort eller 
förladdade konton. 

Standard (att ladda): Belopp som läggs på det förladdade presentkortet eller rabattkortet. 

Artikelnr: Ange artikelnummer till presentkortsartikeln som du har lagt upp i artikelregistret.  

Endast betalfält: Ange om du vill att endast betalfält skall anges vid presentkortsbetalning.   

Öppna kassalåda: Ange ”Ja” om du vill att kassalådan öppnas när presentkort valts som 
betalmedel. 

Logga ut personal: Ange ”Ja” om du vill att kassören automatiskt loggas ut när presentkort 
använts. 

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

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. 
 
Kontrollera på artikel presentkort att momsen redovisas på korrekt sätt. Kontrollera med 

Skatteverket om du är osäker. Presentkorten räknas som en skuld till kunden, moms 
debiteras vid varje köptillfälle och skulden regleras mot omsättningen.  

 
Fakturor 

Grupperade art: Anges om du vill få fakturor uppdelade i varugrupper istället för varje 
artikelrad. 

Kräv pers.nr: Ange ”Ja” om du vill kräva att kunden redovisar sitt personnummer vid 
fakturabetalning. 
Knapparna ”Reparera databas” och ”koder” används endast av OpenSolutions 

supporttekniker och installatörer. Separat dokumentation för koder finns tillgängligt men 
inställningar bör ej göras utan samråd med din återförsäljare eller Opensolution.  
  

Flik (2) - Kassa 

Här anges specifika inställningar för kassan. 
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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 vill att kod skall användas vid inloggning i kassan. Om din 

personal skall tilldelas olika behörigheter rekommenderas du att använda kod vid inloggning. 
Utan kod kan ju vem som helst klicka på exempelvis chefens inloggning för att komma åt full 
behörighet. Inloggningskoden anges under var och en i personalregistret. 

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: Ange ”Ja” om du ej vill att texten ”Fram” eller ”Vänta” skall synas på 
bongarna till kök/bar. 

Visa lagerstatus: Om funktionen 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. 

Autom. utloggning ur kassa: Ange ”Ja” om du vill att personalen automatiskt måste logga in 
på nytt efter varje köp som sker direkt i snabbkassan, dvs utan bordsplacering. 

Takeaway: Används om du vill att knappen Take Away skall synas i kassan. Vid 
takeawayköp ändras momssatsen på artiklarna eftersom dessa köp har en lägre momssats 
(12 %). Om du inte vill att din personal skall kunna använda Takeaway väljer du istället ”Äta 

här” (momssats 25 %), den knappen kan även vara aktuell om ni vanligtvis jobbar med 
Takeaway och bara i undantagsfall har kunder som äter i lokalen. 

Tvinga takeaway: Vid ”Ja” kommer systemet att vid varje betalslagning av köp fråga om det 
avser Take away.  
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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. 

Kräv kund vid betalning: Ange ”Ja” om du vill att kund måste anges vid varje betalning. 

Göm summor: Ange ”Ja” om du inte vill att sammanräknade försäljningssummor skall visas i 
kassans övre list. 

Reg. ny artikel vid okänd streckkod: Ange ”Ja” om du vill ha ett krav på att ny artikel 
registreras var gång en okänd streckkod scannas in i kassan. 

Avaktivera streckkod: Anges om det inte skall vara möjligt att använda streckkodsavläsning i 
kassan. 

Makuleringar 

Aktiv: Lägg till om systemet skall kräva 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”.  

 
Kvitton 

Visa personalnamn: Om du vill att namnet på kassören 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. 

 
Bokningar 

Kräv signatur vid bordsbokning: Ange ”Ja” om du vill att kassörens signatur alltid skall anges 

vid bordsbokning.  

Flik (3) - 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. 
 
”Datamapp” respektive ”Gemensam mapp” fylls i av de användare som använder sig av 

Visma Export. 
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”Leto Order” är en specifik funktion för er som använder kassakopplade EMV terminaler där 
både beställningar och kortköp kan göras direkt från den trådlösa terminalen. Här aktiveras 

denna funktion samt betalsätt som skall visas på handterminalen specificeras med knappen 
”Välj betalsätt”. Dessa inställningar görs alltid i samråd med återförsäljaren eller 
OpenSolutions support tekniker. 

 
”Återskapa replikering” används för att synkronisera eventuella förändringar som har skett i 
huvuddatabasen med den lokala databasen i händelse att sekundärservern har för någon 

anledning varit avstängd en längre period och således inte hämtat de senaste 
förändringarna. Denna funktion används alltid i samråd med er återförsäljare eller 
OpenSolutions support tekniker. 

Flik (4) - Färger 

Här redovisas specifika inställningar för färgsättningen av olika fält i kassan. Färgsättningen 

kan även justeras via menyn ”Administration” > ”Knappar”. 
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Klicka i det avsedda fältet så dyker en färgkarta upp. Med hjälp av färgkartan kan du ange 

färgen för respektive bakgrund eller text. 

Koder 

Kassan har ett antal funktionskoder vilka används för att aktivera eller avaktivera särskilda 

programfunktioner. Dessa koder, som de benämns i programmet hittar ni under knappen 

”Inställningar” under Meny-> administration. Dock bör samtliga inställningar i koder utföras i 

samråd med er återförsäljare eller teknisk support. 
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Addons 

● max add-ons count: Med denna funktion kan du begränsa antalet tillbehör som kan 

läggas på en artikel 

● most expensive or the cheapest: Om du använder “antal fria tillbehör” på en artikel 

kan du med denna funktion reglera om det är de dyraste tillbehören som ska räknas 

av först eller billigaste 

Beam Wallet 

● beam api url: Ange beam wallet url (gäller integration med Beam Wallet, endast 

Sverige) 

Cashsettings 

● Allow change price: Ställer in så att pris inte går att ändra ifrån artikel editorn från 

carten 

● Allow change waiter id on order: Ger admin rättighet att byta kassör på utslagna order 

● Allow duplicate barcodes: Tillåter att flera artiklar kan ha samma streckkod 

● Allowprojectid: Tillåter att kassören väljer “ingen” projekt (används för de som kör 

projektmodulen) 

● Always startpage: Visar startsidan för kassan direkt efter att man har valt ett bord 

● Alwaysshoweuro: På bordsnota och kvitto står även belopp i EUR 

● Article name option 

o 0 = Visa bara artikelnamn (default) 

o 1 = Visa artikelnamn + länkad rabatt på startsideknapp 

● Articlereceiptorder: Ger användaren möjlighet att skapa olika grupperingar på 

kvittoutskrifter 

o 0 = Ingen gruppering 

o 1 = Gruppera på huvudkategori 

o 2 = Gruppera på huvudkategori, underkategori och tid då artikeln lades till i 

order 

● Calculate purchase price article: Räknar nytt inköpspris på en artikel baserad på 

ingående “består av” artiklarnas total kostnad 

● Cancel text length: Sätter längden på antal tecken som måste anges när man 

makulerar ett köp 

● Card swipe read error regexp: Möjlighet att göra teckenigenkänning av 

magnetkorttyper med olika start och sluttecken för feligenkänning (ej kortterminal)  

● Card track 2 giftcard prefix: Möjlighet att sätta användaredefinierade magnetkortprefix 

för spår 2 vid läsning ifrån MSR (ej kortterminal) 

● Carddefaultmethod: Intern setting. Ej påverkningsbar via inställning. 

● Carddibsfee: Teckenigenkänning för betalkort som har avgift 

● Carddibshost: Värdinställning för ChipPay 

● Carddibstoken: Sparar en token i transaktionen i samband med kortköp med ChipPay 

● Cardtrack2regexp: Teckenigenkänning av magnetkort spår 2 vid inläsning från MSR 

(ej kortterminal 
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● Cardwithdrawlform: Ger användaren möjlighet att göra kortuttag utöver köp 

● Check for offline transactions: Kontrollerar så att alla OSPay kortterminaler inte har 

transaktioner kvar i offline kön när programmet stängs 

● Confirmtabletakeover: Om ett bord ska tas över av en annan servis måste 

användaren bekräfta ändringen. 

● Create combinations in cart: Ger möjlighet att stänga av automatisk trigg av 

kombinationsartiklar i carten 

● Create report with open orders: Ger användaren möjlighet att blockera z-rapport om 

det finns öppna ordrar (Norska licenser har denna funktion forcerad) 

● Daybreakhour: Brytpunktstid för säljställe (default kl 00:00) 

● Donsgroupoldarticles: Gäller hur artiklar beter sig i carten 

o 0 = Gruppera alltid 

o 1 = Gruppera aldrig 

o 2 = Varje artikel på en ny rad i carten 

● Dynamic cashid: Ger användaren möjlighet att byta kostnadsställe (modul)  

o 0 = Ej i bruk 

o 1 = Aktiv, frågar vid uppstart av programmet 

o 2 = Intern 

● Dynamic cashid version 

o 1 = Ange kassanummer 

o 2 = Automatisk val baserad på grupp och kostnadsställe 

● EAN-13 articlenumber digits: Möjlighet att ändra standardvärden i samband med EAN 

inläsning 

● Enter no of guest: Varje gång ett nytt bord öppnas frågar systemet efter antal gäster 

● Force change amount registration: Tvinga anvädare att alltid ange växelkassa 

● Force zreport reference: Tvingar användare att alltid ange z-rapportreferens  

● Hidebuttoncartwithdrawl 

● GTIN13 use publication number in barcode: Ger användaren möjlighet att aktivera 

publikationsnummer vid inläsning av streckkoder 

● Hide damaged bills: Stänger av fältet för att ange värde på skadade sedlar, gäller 

CashGuard integration (endast Sverige) 

● Hide price on article buttons: Tar bort visning av pris på artikelknappar 

● Hidebuttoncardwithdraw: Gömmer knappen kortuttag ovanför carten 

● Hidebuttoncorr: Gömmer knappen korr ovanför carten 

● Hidebuttoncustomers: Gömmer knappen kunder ovanför carten 

● Hidebuttonemployeetimes: Gömmer knappen P-Liggare ovanför carten 

● Hidebuttoninfo: Gömmer knappen information ovanför carten 

● Hidebuttoninvoices: Gömmer knappen fakturor ovanför carten 

● Hidebuttonserverd: Gömmer knappen serv. ovanför carten 

● Hidebuttontakeaway: Gömmer knappen take away ovanför carten 

● Invoicefeearticle: Artikelid (pda) som ska användas för kunder med fakturaavgift 

(skapas i artikelregistret, länkas i koder) 

● Kitchen status show main type: Stänger fönstret fram/vänta när servisen valt ändring 

av status 
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● Mandatory mode of delivery in create offer: När kunden skapar en beställning tillåts 

inte typen “ingen” utan man måste välja TA, IH eller DEL 

● Max number of items: Begränsar antal artiklar som kan slås in på samma gång 

● Max record count: Max antal artiklar som kan finnas i en order per standard 

● Nonegativeamounts: Blockerar kassören att kunna ange negativ antal på artikel vid 

försäljning 

● ospay intial timeout: Dynamisk värde för när kassan ska fråga terminalen om köp är 

avslutat (gäller endast OSPay) 

● Preview payment: “Sub total” fönster visas innan ordern kan betalas 

● Print no receipt: Stänger av kvittoutskrift (fungerar inte i Norge eller Sverige pga 

rådande lagstiftning) 

● Print_bong_for_offer: Stänger av bongutskrift i samband med att en beställning 

skapas 

● Reservationpaymentopendrawer: Öppnar kassalådan när man flyttar ett bord till hotell 

● Return_to_startpage: Tar användaren tillbaka till startsidan efter att de slått in en 

artikel 

● Reversetakeaway: Vänder funktionen Take away till att vara Äta här per standard 

● Selectprojectidonstart: Tvingar användaren att ange projekt vid programstart 

● Show scanned article: Visar var en scannad artikel finns i kassaläget efter att den 

scannats.  

● Show_batchjob_button: Visa knappen automatiska körningar även i inställningar 

● Showaddedamount: Visa skillnaden av antal artiklar som lagts till på ett bord från att 

den senast sparades 

● Small font pct ratio: Ger användaren möjlighet att ändra textstorlek på “Summa” i 

carten 

● Split payment include invoice: Tar bort valet av delbetalning med faktura på en nota 

(forcerad i Norger) 

● Split payment version 

o 1 = Legacy (skall ej användas) 

o 2 = Aktuell version 

● Table log out seconds: Antal sekunder kassan ska vänta innan användaren 

automatisk loggas ut från bordskartavyn 

● URL for message broker WCF service: URL för Opera inegration 

● Use option list only: Tvingar användaren att använda tillvalslista för köksmeddelande 

(Legacy, bör ej användas) 

● Value cash button 1: Värde på standardkontantknapp i botten på carten 

● Value cash button 2: Värde på standardkontantknapp i botten på carten 

● Value cash button 3: Värde på standardkontantknapp i botten på carten 

● Value cash button 4: Värde på standardkontantknapp i botten på carten 

● Value cash button 5: Värde på standardkontantknapp i botten på carten 

● Vending giftcard button text: Namn på betalsättet presentkort i Vending 

● Vending_giftcard: Aktiverar användning av presentkort i Vending 

● Vending giftcard id: Särskild id för presentkort i vending (kan avvika ifrån kassan) 

● Vending_other: Aktiverar ett övrigt betalsätt i vending 

● Vending_other_id: Id nummer för övriga betalsättet som ska aktiveras i vending 
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● Vending_schedule_id: Id på schema som registrerats i startsidor för vending 

● Vending_startpageid: Id på startsida som ska användas i vending 

● Vending_waiterid: Kassörid för köp som registreras i vending 

● Vouchersubmethod: Aktiverar tillgodo i presentkortsystemet. Här anges 

betametodens id nummer. 

● Zreport create limitations: Beteende från kassan när z-rapport ska skapas 

o 0 = ingen varning 

o 1 = varna om det finns öppna notor 

o 2 = skapa ingen rapport om det finns öppna notor (forcerad i Norsk licens) 

▪ Notering: Vid automatisk körning felflaggas alla öppna notor och slås 

ut mot kontant innan rapport skapas. Systemfelslagen redovisas på z-

rapporten 

● zreport create on zero transactions: Skapa inga z-rapporter om försäljning inte skett 

på kassan 

Citybreak 

Här ställer du in värd, lösenord och användarnamn för att aktivera integration med Citybreak 

mot resemodulen. 

● Hostname 

● Password 

● Username 

Como Loyaltyprogram 

Här ställer du in parametrar för att aktivera Como lojalitetssystem (extern system), 

modulbaserad. 

● Como api-key: API nyckel, återfås av Como 

● Url for cancel 

● Url for memberbenefits 

● Url for memberdetails 

● Url for redeem 

● Url for submit purchase 

Cron 

● Crownwaiterid: Kassörid för användaren som genomför alla automatiska körningar  

● Days saved in error card: Antal dagar som ska sparas i lokala loggtabellen “error 

card” 

● Days saved in event log: Antal dagar som ska sparas i kassajournalen “event log”. 

Journalen kan endast tömmas om kassan har gjort backup mot OS centrala system. 

Journalhistoriken finns därmed alltid i OS backup som körs dagligen 

● Days saved in order history: Antal dagar som ska sparas i orderlogg tabellen. Detta är 

inte samma sak som kvitton. Kvitton kan inte tömmas från systemet. 



 
 

121 

Discount 

● Discount card form columns: Antal kolumner av knappar i funktionen Rabattkort 

● Discount card form rows: Antal rader av knappar i funktionen Rabattkort 

● Discountcategories: Aktiverar funktionen för rabattkategorier (resemodulen)  

● Enable discount in money on cart: Aktiverar möjligheten att kunna ge rabatt i kronor i 

carten 

Email 

Här ställer man in avvikande epostinställningar för eposthantering i systemet (skicka rapport, 

faktura etc). 

● BCC 

● Password 

● Smtphost 

● Smtpport 

● Username 

Employee 

● Calculatebreakminutes: I tidsredovisningen räknar systemet automatiskt av rast 

● Calculatefooddeduction: I tidsredovisningen räknar systemet av matavdrag 

automatiskt 

● Enter code on button login: Kräver kod för särskilda användare trots öppen inloggning 

● Enterworkinghours: Användaren får ange sina arbetstimmar själv vid inloggning 

● Password and code saved in MD5: Lösenord för backoffice och kod lagras med 

kryptering 

● Strict timesheet input: Begränsa möjligheten för användaren att kunna registrera 

tidigare inloggningstid än när användaren faktiskt loggar in 

● Withdraw break at export: Dra av rasttider vid export 

Export 

● Briljant invoice debit account: Bokföringskontonummer för debit vid export till Briljant  

● Caspecodirectory: Mapp där exportfil till Caspeco affärssystem ska placeras 

● Caspecoincludetip: Inkludera dricksinformation i exportfil till Caspeco 

● Customer exclude types: Kundtyper som ska exkluderas vid XOML export  

● Customer file name: Filnamn på export fil ifrån kundregistret i XOML 

● Customer file path: Sökväg till exportfil från kundregistret. Om export ska ske till ftp 

behöver även password och username anges.  

● customercard_categories: Intern 

● Department as address line 1: Möjlighet att ändra posten avdelning i kundregistret vid 

export 

● Export invoice from cron: Automatisk export av fakturor i samband med att 

automatiska körningen “skapa rapporter” exekveras 

● Export sales from cron: Automatisk export av fakturor i samband med att automatiska 

körningen “skapa rapporter” exekveras 
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● Extraaccount: Utgått 

● Group by cost center and date: Exportfiler (SIE och XOML) grupperas efter 

kostnadsställe och datum 

● Hogiatext: Sökväg till mapp där Hogia export ska ske 

● Invoice file name: Filnamn på export fil ifrån fakturor i XOML 

● Invoice file name single: Filnamn på export fil ifrån fakturor i XOML när varje faktura 

ska exporteras som enskild fil 

● Invoice file path: Sökväg till exportfil från fakturor. Om export ska ske till ftp behöver 

även password och username anges.  

● Journal type: Utgått 

● Merge automated z-reports: Rapporter som skickas på mail slås ihop till en 

totalrapport för flera kassor istället för en rapport per kassa.  

● Password: Lösenord för FTP anslutning där filer ska exporteras (endast XOML) 

● Pcs winbag export url: Sökväg till PCS Winbag export 

● Sales file name: Filnamn på export fil ifrån försäljning i XOML, filnamn får ej ändras i 

XIF export. 

● Sales file path: Sökväg till exportfil från försäljning. Om export ska ske till ftp behöver 

även password och username anges. 

● Sievertextzfirs: Verifikationstext i SIE filexport sätts till z-nummer + bolagsnamn 

● Transaction file name: Filnamn på export fil ifrån transaktioner i XOML 

● Transaction file path: Sökväg till exportfil från transaktioner. Om export ska ske till ftp 

behöver även password och username anges. 

● Username: Användarnamn för inloggning till FTP (för samtliga XOML exporter) 

● Winbagdefaultvat: Standardmomssats för exporter till PCS Winbag 

● Xifcid: XIF bokföringsdataexport; parameter för Company ID 

● XifCompany: XIF kundreskontraexport: parameter för “Ledger Series” 

● Xifheaderfreetext: XIF bokföringsdataexport: parameter för fri text information i data 

huvudet 

● Xiflogdateprevious: XIF bokföringsdataexport: sätter bokföringsdatummetod för bolag 

som har dygnsbryt senare än 00:00 

● Xifmerge: XIF bokföringsdataexport: summerar exporten uppdelat på kostnadsställe  

● Xifobj1: XIF bokföringsdataexport: Dynamisk parameter till Visma Control 

● Xifobj2: XIF bokföringsdataexport: Dynamisk parameter till Visma Control 

● Xifobj3: XIF bokföringsdataexport: Dynamisk parameter till Visma Control 

● Xifseriesinvoice: XIF kundreskontraexport: Parameter som sätter “serie” för reskontra  

● Xifseriezreport: XIF bokföringsdataexport: Parameter som sätter “serie” för 

försäljningsexport 

● Xifshowarticles: XIF bokföringsdataexport: Exporterad data görs på artikelnivå  

● zreport as xif: Utgått 

Fortnox 

Här ställer du in parametrar för att kunna göra manuella och automatiserade exporter till 

Fortnox (modul) 

● api_key: Begärs ut av kunden ifrån Fortnox 
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● article_prefix: Prefix för artikelnummer som skickas över till Fortnox från OS vid 

export 

● client_secret: OpenSolution hemlig nyckel 

● customer_prefix: Prefix för kundnummer som skickas över till Fortnox från OS vid 

export 

● host: Värd för export 

● last_error: logg för senast fel som registrerats (intern) 

● token: OpenSolution hemlig nyckel 

● voucher_series: Försäljningsexportens serie 

Giftcard 

● allow tip on payment: Tillåter kassören att registrera dricks på presentkort 

● allow withdrawal on payment: Tillåter kassören att göra uttag av balans på kortet i 

kontanter 

Import 

● Pcs winbag import file source: Sökväg till automatiserad PCS Winbag import 

(FTP/URL). 

● Pcs winbag import file target url: Sökväg till automatiserad PCS Winbag importfil flytt 

efter import. Om denna variabel inte är satt kommer filerna att raderas istället för att 

flyttas.  

Local service 

● Order service identifier: Lokal variabel för identifiering av enskild enhet (Intern)  

● Order upload time shift: Tidsförskjutning av order uppladdning till central db 

● Orders per update: Antal ordrar som ska skickas vid varje uppladdningssekvens 

● Timer interval orders: Variabel för klockans intervall 

Localization 

● Eatherevat: Momssats för “äta här” (landsberoende) 

● takeawayvat: Momssats för “take away” (landsberoende) 

Log 

● Log order: Inställningar för orderlogg 

● Loglevel: Inställningar för loggningsnivå. OBS, denna variabel forceras för norska och 

svenska licenser på grund av rådande skattelagstiftning. 

Miscellaneous 

● Article take away vat default: Ställer in så att artikelkortet default sätter “take away 

vat” eller inte 
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● Search all customers: Knappen sök i kundregistret stängs av om inget anges i 

sökfältet 

● Search all discount vouchers: Knappen sök i rabattkuponger stängs av om inget 

anges i sökfältet 

● Search all gift cards: Knappen sök i presentkort stängs av om inget anges i sökfältet 

Modules 

● Add-ons: Modulnyckel för tillbehörshantering i kassan 

● Background payments: Modulnyckel för multipay (gäller endast OSPay) 

● Beam wallet: Modulnyckel för beam wallet 

● Bong V2. Article type - cost center relation: Modulnyckel för att aktivera länk 

mellan bongskrivare och kostnadsställen 

● Bong V2. Order by serving #: Modulnyckel för att aktivera bonghantering baserat på 

serveringsordning istället för artikeltyper 

● Bonus system: Modulnyckel för bonussystem 

● Como: Modulnyckel för Como 

● Discount usage regulations: Modulnyckel för att aktivera styrning av rabattregler 

och rabattkategorier på platsnummer, beställningskanal och leveranskanal 

● Exchange in payed currency: Modulnyckel för att aktivera mottag av andra valutor 

än standardvaluta. Systemet växlar därmed inte mottagen valuta till systemets 

standardvaluta. 

● External discount card: Modulnyckel för aktivering av externa rabattkort   

● Hotel classification booking: Modulnyckel för möjlighet att ange klassificering på 

hotellbokningar. 

● Hotel guest credit: Modulnyckel för möjlighet att välja skapa 

● Mobilepay: Modulnyckel för Mobile Pay (Danmark) 

● Multiple stores: Aktivering av multipla lagerplatser 

● One bong per plate: Modulnyckel för möjligheten att få en bong per maträtt 

● Online gift card: Aktivering av online presentkortmodulen. Multifunktionsmodul som 

används i fler betalsätt. 

● Price list for cost center: Modulnyckel för aktivering av prislista på enskilda artiklar 

på kostnadsställenivå 

● Refilling of multiple gift cards: Modulnyckel för möjlighet att ladda flera presentkort 

med på en laddsession.  

● Synchronization version 2: Modulnyckel för aktivering av synkronisering 

● Travel booking: Aktivering av resebokningsmodulen 

● Use ean standard for barcodes: Aktivering av standard EAN 

● Wardrobe: Aktivering av garderobsfunktion 

● Web invoice: Aktivering av multikanalsbetalningar mot Klarna och Svea Ekonomi 

OCF 

● Customers activated: Aktiverar molnbaserad kundregister  

● Offer activated: Aktiverar molnbaserad pre-order 

● Payment endpoint: URI för åtkomst till tjänsten Payment Services 
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● Report endpoint: URI för åtkomst till tjänsten Reporting Services 

● Secret key: Hemlig nyckel, sätts av OpenSolution 

● Stock transactions activated: Aktiverar lagertransaktioner på ordrar som genomförs 

via LETO services. 

● Syncrinize endpoint: URI för åtkomst till tjänsten Syncronization 

● Xmldefinitions activated: Aktiverar molnbaserade XOML exportparameter definitioner 

Offer 

● Ask for reason code before saving: Tvingar användaren att ange orsakskod vid 

makulering av en pre-order 

● Save price including VAT: Sparar pre-order inklusive moms 

● Show save form: Ger användaren möjlighet att ändra och spara en tidigare pre-order 

Online Gift Card 

● Discount group id by online gift card: Möjlighet att ge specifik rabatt på användning av 

särskilda presentkort 

● Parameter 1: Dynamisk parameter som kan nyttjas vid användning av molnbaserade 

presentkort 

● Parameter 2: Dynamisk parameter som kan nyttjas vid användning av molnbaserade 

presentkort 

● Parameter 3: Dynamisk parameter som kan nyttjas vid användning av molnbaserade 

presentkort 

● Parameter 4: Dynamisk parameter som kan nyttjas vid användning av molnbaserade 

presentkort 

● Parameter 5: Dynamisk parameter som kan nyttjas vid användning av molnbaserade 

presentkort 

● Parameter 6: Dynamisk parameter som kan nyttjas vid användning av molnbaserade 

presentkort 

● Parameter 7: Dynamisk parameter som kan nyttjas vid användning av molnbaserade 

presentkort 

● Parameter 8: Dynamisk parameter som kan nyttjas vid användning av molnbaserade 

presentkort 

● Parameter 9: Dynamisk parameter som kan nyttjas vid användning av molnbaserade 

presentkort 

Order 

● Calculate purchase price: Beräknar nytt inköpspris på orderrader där recept har 

ändrats med hjälp av tillbehörsfunktioner och leveranskanalen.  

● Returnminutes: Begränsar tid på hur länge en order kan vara cancellerad 

● Returnprintitems: Skickar cancelleringsbongar när en order cancelleras. 



 
 

126 

Paperinvoicea4 

● emtylinesaftername: Antal tomma rader efter företagsnamn- och adressfältet 

● extrabottommargin: Antal tomma rader i sidfoten vid utskrift 

Prepayment 

● Prepayment submethod external: Id på betalsätt under presentkort som kan nyttjas 

vid externa hotell depositioner. 

● prepaymentactive: Aktiverar förskottsbetalning i hotellsystemet 

● prepaymentsubmethod: Id på betalsätt under presentkort som kan nyttjas vid interna 

hotell depositioner. 

Printer 

● A4 printer name: Namn på installerad A4 skrivare i Windows 

● Abs on table number on bong: Utskrifter av bongar vid direktförsäljning presenteras 

utan minustecken före kassanummer  

● Bill namen on receipt: Skriver ut namn på bordet efter bordsnummer på kvitton 

● Bong label: Databas ID för bong etiketter 

● Bong version: 

o 1: Endast förrätt, huvudrätt, efterrätt 

o 2: Dynamisk benämning av artikeltyper, skrivare, samlingsbongar  

● Bong_db_trace: Skriver ut spårningstagg på bonghuvudet (intern OS)  

● Customer name on bong: Skriver även ut kundens namn på bongar om en kund har 

länkats till ett bord 

● Draw image command: Commando för att skriva ut logotyp som sparats i minnet på 

Metapace T3 skrivare 

● Extra on guest bill: Visar en extra rad på gästnota för kunden att kunna ange dricks 

● Extra receipts on cancellations: Antal extra kvitton som ska skrivas ut när en order 

har makulerats (forcerad till 1 för Norge och Sverige)  

● Hide balance on customer card: Skriver ej ut kvarvarande belopp på kundkort vid 

kvittoutskrift 

● Hide remaining sum: Skriver ej ut kvarvarande belopp på samtliga presentkort 

● Hours to wait before delete: Antal timmar en post kan ligga kvar i skrivarkön för 

bongar. 

● Kitchen ticket timer: Aktiverar timer för läsning av pre-orders för utskrift av bongar 

● Kitchen ticket timer interval: Sätter intervall på hur ofta läsning ska ske mot pre-orders 

för utskrift av bongar 

● order no on order receipt: Skriver ut pre-ordernummer på kvittoutskrift 

● orderno_on_receipt: Möjlighet att inte skriva ut extra kvitton för pre-ordernummer 

● Price on bong: Skriver ut priset för varan på bongar 

● Print articles in cmobination: Skriver ut ingående artiklar i en kombinationsmeny 

● Print change bong: Skriver ut bong på ändringar som görs på artiklar som ligger på 

bord 

● Print minus bong: Skriver ut bong på ändringar i antal på artiklar som ligger på bord 
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● Print terminal identifier: Skriver ut en extra slip på terminalens benämning i 

kortterminaler innan kvitto skrivs ut 

● Print waiter signature: Lägger till en extra rad för servitörens signatur  

● printer_name_redirect_extra_receipt: Namn på specialskrivare för garderobsetiketter 

● printer_type_redirect_extra_receipt: Typbestämning på specialskrivare 

● printerbarbeep: Antal “pip” barskrivaren ska avge efter utskrift 

● printerbarinternalbeep: Aktiverar intern summer på skrivaren 

● printerextralines: Utgått 

● printerkitchenbeep: Antal “pip” köksskrivaren ska avge efter utskrift 

● printerkitcheninternalbeep: Aktiverar intern summer på skrivaren 

● Proforma invoice header text: Sidhuvudets text för utskrift av pro-forma fakturor 

● Redirect proforma invoice: Skickar alla pro-forma utskrifter till en A4 skrivare 

● Room number on guest bill: Fält för att ange rumsnummer skrivs ut på gästnota  

● Set code page command: Code Page kommandon för olika ESC/POS skrivare 

● Show extra on receipt: Skriver ut rabattspecifikation per orderrad vid kvittoutskrift 

● Use giftcard number: Skriver ut presentkortets nummer istället för ID på 

kvittonutskrifter 

● Waiter name on bong: Möjlighet att stänga av utskrift av kassörens namn på bongar 

Reason codes 

● Assign reason code to order: Modulnyckel för aktivering av orsakskoder 

● Reason code on waste shall be mandatory: Aktiverar tvång på orsakskod när 

användaren krossar artiklar 

Report 

● Account report: Aktiverar särskild kontorapport 

● Credit card purchase control: Utgått 

● Customer exclude types: Ger möjlighet att exkludera vissa kundtyper ifrån e-kvitton 

(modul) 

● Discount accounting: Aktiverar kontering på rabatter 

● Employee report version 

o Version 1: Standard valörer vid kontantredovisning 

o Version 2: Dynamiska valörer vid kontantredovsining som sätts upp via 

BackOffice 

● Erecipts http: Värd där e-kvitton kan hämtas 

● Ereceipts: Inställning för e-kvitton: 

o 0 = E-kvitto avstängd 

o 1 = Skicka endast via sms 

o 2 = Skicka endast via e-mail 

o 3 = Försök att skicka via sms först, om inget mobilnummer finns skicka via e-

post 

o 4 = Försök att skicka via e-mail först, om ingen e-mail finns, skicka via sms 

● Gross net sale: Utgått 

● Include domestic in currency specification: Utgått 
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● Include expense receipt in total: Aktiverar utläggsrapport på X och Z-rapport 

● One field for all notes: Endast ett fält för att redovisa alla kontanter (summa av alla 

valörer som ett värde) 

● Password: Lösenord för e-kvitto server (intern) 

● Receipt email message format: Fritext meddelande som skickas ut ihop med e-kvitto 

● Receipt email subject: Fritextfält för att ange ämne för kvitton som skickas ut via e-

kvitto som går ut på e-mail 

● Receipt sms message format: Fritext meddelande som skickas ut ihop med e-kvitto 

som går ut på sms 

● Receipt on payment change: Skriver ut ett kvitto när användaren flyttar balans mellan 

olika betalsätt 

● Set start date of fiscal year: Sätter bruten räkneskapsår 

● Showexclvat: Visar alla statistikrapporter (ej standardrapporter X, Z, Artikel, Grand 

Total) i exkl moms 

● Showgivendiscount: Inkluderar rabattspecifikation per användare på X och Z rapport  

● Url: URI för e-kvitton (intern) 

● Use card name from db: På X och Z rapporter visas av användaren angiven 

benämning på betalsätt 

● Username: Användarnamn för FTP server där e-kvitton lagras (intern) 

● Vat accounting: Möjlighet att inkludera eller exkludera momsredovisning på 

försäljningskonton eller på separata konton 

● Z-report include tip: Funktion för redovisning av dricks på personal. Om aktiv bokförs 

all dricks på bolaget tills personalen registrerar uttag av dricks 

● Z-report sort order: Möjlighet att sortera z-rapporter som listas under Rapporter 

o 1 = Lista efter datum och rapportgrupp (standard) 

o 2 = Lista efter datum, kostnadsställe och sedan rapport grupp 

Reportviewer 

● Zoompct: Standard zoom när rapporter öppnas 

● Zoomtype: Zoom typ för rapporter 

o 0 = Maximera till fönsterstorlek 

o 1 = Maximera efter sidbredd 

o 2 = Procent 

Reservation 

● Comma separated vats for micros fidelio: Inställning för moms vid integration med 

Opera 

● Confirmemailaddress: I hotellsystemet visas ett fönster där användaren får bekräfta 

e-post innan det skickas till kund i samband med nya bokningar  

● default_way_of_booking: Intern 

● Floatingweek: Sätter standardvy i hotellbokning 

o Visa dagens datum 

o Visa hela veckan 
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● Hoist message size length: Sätter längden på datamängd i samband med export till 

Hoist hotellbokningssystem 

● Hoist or another service: Aktiverar olika service typer vid export 

o 0 = Hoist 

o 1 = Micros Opera 

o < 2 = Reserverad 

● Hoist reference type: Sätter referens av ordrar som exporteras till Hoist 

o 0 = ingen referens 

o 1 = OS Ordernummer 

● Hoistsendarticles: Möjlighet att även inkludera artiklar vid export till Hoist 

● Hotel month view cell height: Sätter höjden av celler i hotellbokningsvyn 

● Hotel month view cell width: Sätter bredden av celler i hotellbokningsvyn 

● Hotelstartview: Sätter standardvy i hotellbokningsfunktionen 

o 0 = Månad 

o 1 = Vekca 

o 2 = Dag listad horisontellt 

o 3 = Dag listad vertikalt 

● Mergecart: Möjlighet att gruppera alla artiklar och skriva ut en gästnota i samband 

med att bokningar betalas 

● Objectcategoriesexpanded: Expanderar alla kategorier när hotellbokningsvyn öppnas 

● Previewhotelbooking: Visar en summering av bokning till användaren innan den 

skickas till kund 

● Showguestonconfirmation: Skriver ut gästens namn på hotellbokningsbekräftelsen 

● Table formatted sms confirmation: Fritextmeddelande som skickas ut i samband med 

bordsbokning 

● Table formatted sms reminder: Fritextmeddelande som skickas ut i samband med 

påminnelse för bordsbokning 

● Table send sms reminder hours: Antal timmar i förväg som påminnelser ska skickas 

ut 

● Tableinternetbooking: Aktiverar en extra bokningstyp i bordsbokningar med 

benämningen “Internet”. Funktionen har utgått 

Retain24 

Retain24 är ett online presentkort. Aktivering av denna funktion kräver att du som kund har 

ett avtal med Retain24. I tillägg är integrationen en modul som endast kan aktiveras av OS 

Support. 

● Certificate id: ID nummer på certifikat för integration med Retain24 

● Server adress: URI från Retain24 

Stock 

● Max number of items: Sätter begränsning på antal artiklar som kan levereras in per 

omgång 

● Showall: Uppdaterar alla lager med alla artiklar i samband med programstart 
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● Volatile stock: Möjlighet att på daglig basis begränsa antal på artiklar som kan säljas 

på direktförsäljning eller bord. 

Syncsettings 

● Allow article editing: Stänger av möjligheten att editera artiklar lokalt 

● Allow currency editing: Stänger av möjligheten att editera valutor lokalt 

● Allow customer editing: Stänger av möjligheten att editera kunder lokalt 

● Allow discount editing: Stänger av möjligheten att editera rabatter lokalt 

● Allow employee editing: Stänger av möjligheten att editera personal lokalt 

● Alternative hostname: Alternativ värd för synkronisering av presentkort 

● Hostname: Värd för synkronisering (v2) 

● Site number: Kassans platsnummer 

● Site number HQ: hududkontorets platsnummer. Om sync är inaktiv på HQ 

platsnummer synkroniseras inga databaser 

● Sync article sort order: Inkludera sorteringsordning i samband med sync 

● Sync employees ver: Synk version för personal: 

o 0 = Standard 

o 1 = Central styrning 

o 2 = Lokal uppdatering, central styrning 

● Syncarticles: Aktivera synk av artiklar 

● Synccurrency: Aktivera synk av valutor 

● Synccustomers: Aktivera synk av kunder 

● Syncdiscount: Aktivera synk av rabatter 

● Syncemployees: Aktivera synk av personal 

● Syncgiftcards: Aktivera synk av presentkort 

● Syncreasoncodes: Aktiver synk av orsakskoder 

● Syncreservations: Aktiverar synk av bokningar 

● Syncroutes: Aktiverar synk av rutter 

● Syncstartpages: Aktivera sync av startsidor 

● Useofflineoffers: Aktiverar pre-order lokalt eller centralt (ej sync) 

Travel (resebokningssystem, modul) 

● Individual tickets: Skriver ut enskilda biljetter vid köp av flera biljetter av samma typ 

● Minutes to sell after departure: Antal minuter som det är tillåtet att sälja biljetter efter 

avgångstiden passerat 

● No of days to read: Antal dagar som ska läsas över ifrån City Break 

● Return trip: Standardvärde för resor (enkel eller tur och retur) 

● Sale form font size: Möjlighet att ändra teckensnittstorlek i resebokningsvyn 

● Show return trips by default: Visar alla tur och retur resor som standard 

● Sync all routes interval: Tidsintervall för hur ofta läsning av resor ska ske från City 

Break 

● Timer interval: Klockans intervall 
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UI 

● Article button column span: Radhöjd för artiklar som ska listas i kassan 

● Article button row span: Radbredd för artiklar som ska listas i kassan 

● Autoupdate checked: Möjlighet att ställa “uppdatera automatiskt” på eller av i 

transaktionsrapport, rapporter etc. 

● Customer display cart delay: Antal sekunder för carten ska döljas i LCD kunddisplay 

● Customer display url: URL till websida som kan visas när LCD kunddisplay går på 

viloläge 

● Hide amount buttons: Döljer snabbkontantknapparna med valörer 

● Hide function buttons: Döljer funktionsknappsytan ovanför carten 

● No of article button columns: Antal kolumner som ska listas i kassan för artiklar  

● No of article button rows: Antal rader som ska listas i kassan för artiklar 

● Queue_column_content: Iställning för kolumnvärde som ska visas i 

bordsbokningsvyn 

o 0 = Telefonnummer 

o 1 = Bokningsnummer 

● Table map size: Ställer in höjd och bredd på fönstret där bordskartan visas i kassan. 

Vending (självbetjäning) 

● Clear cart on failed payment: Rensar carten om betalning misslyckas 

● Password: Lösenord för att få access till administrationsmenyn ifrån vending 

● Payment buttons on mainform: Visar betalknappar i huvudfönstret istället för eget 

fönster 

● Reservation state: Flyttar betalning till bokning 

Automatiska Körningar 

Under automatiska körningar kan du ställa in funktioner som ska genomföras vid ett visst 

klockslag.  
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Tillgängliga funktioner 

● Skapa rapporter: Skapar z-rapport på alla kassor som har haft försäljning 

● Slutför kortbetalningar: Utgått 

● Slutför offline-kortbetalningar: Utgått 

● Automatisk Synkronisering: Genomför synkronisering mot central cloud baserad på 

inställningar under synk modulen 

● Skapa samlingsfakturor: Skapar samlingsfakturor för samtliga ordrar som ligger 

öppna, baseras på inställningar för samlingsfaktura per kundkort 

● Nollställ beställningsnummer: Nollställer räknaren för beställningsnummer  

● Hämta kortbatcher: Utgått 

● Automatiska exporter: Genomför export baserad på inställningar i exportmodulen 

● S3-Backup: Skickar backup av hela databasen till OS Cloud 

● Nollställ garderobsräknare: Nollställer räknaren till garderobsbrickor 

● Bordsbokningspåminnelse: Skickar sms/mail påminnelse för bordsbokningar 

● Inaktivera alla dagslager: Nollställer alla artiklars dagslagerstatus  

● Rensa Logg: Tömmer alla interna systemloggar baserad på inställningar under koder 

● Debitera rum: Utgått 

● Skicka hotelltillgänglighet:  

● Skapa hotell gästkredit reskontrarad 

● Återställ kontaktnummer: Nollställer kontaktnummer länkar till chaufförer 

● Kundexport: Exporterar kundregistret i XOML  

● PCS Winbag Export: Genomför en export till PCS Winbag 

● PCS Winbag Import: Genomför en import från PCS Winbag 
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● Ta bort ogiltiga utskriftsposter: Tömmer föräldrarlösa rader i särskilda tabeller  

Räknare 

Här kan du kontrollera alla interna systemräknare. Du kan även adminstrera 

användardefinierade räknare (garderob, beställningsnummer etc) 

 

Etiketter 

Kassasystemet har stöd för utskrift av etiketter. Här definierar du hur utskriften ska se ut. 

Inställningar är högst beroende av skrivarmodell. Ring supporten för att få hjälp med att sätta 

upp mallar. 
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Listkolumner 

Under funktionen Listkolumner kan du definiera vilka fält från kundregistret som ska synas 

när du genomför sökningar. 
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Varuingång 

Härifrån kan man registrera och även möjlighet att se tidigare registrerade inköp, (används i 

samband med lagerfunktion) 

 
 

Registrera inköp 

 

Klicka på knappen registrera inköp efter varuingång. 
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I detta läge kan du scanna in varan och därefter välja antal och pris. 

(1) Streckkod: Detta fält läses in med automatik av streckkodsläsaren. Scanna in varan. 

(2) Artikelid: Om du ej har tillgång till streckkoden går det att skriva in artikelid direkt. 

(3) Kategori: Ange huvud- respektive underkategori. 

(4) Antal: Fyll i antal du har på inleveransen. 

(5) Enhet: Ange enheten för varan (st, cl, kg etc) 

(5) Pris: Fyll i priset om det har ändrats gentemot det värde som angavs vid tidigare 

inleverans. 

 

Om streckkod läses in och artikeln ej finns upplagd kommer systemet fråga om du vill lägga 

till artikeln i registret. Du kan även välja att söka fram artikeln eller skapa en ny artike l med 

hjälp av knapparna. När valet är gjort trycker du ”Registrera och fortsätt” för att fortsätta till 

nästa varas inregistrering. 

Kassor 

Denna funktion används för att lägga upp flera försäljningsställen. Observera att systemet 

kontrollerar din licensfil så att du har rätt antal kassor till din licens. Från och med 2010 

måste även skatteverkets kontrollenhet vara ansluten till varje kassa, annars kommer kassan 

att vara inaktiv.  
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Längst ner i fönstret finns en rad knappar: 

Tillbaka: Tryck på knappen för att komma tillbaka till administrationen. 

Kortterminaler: Här definieras alla kortterminaler som ska anslutas mot kassasystemet. 

(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: Lägg upp en ny kassa. Se avsnitten här nedan. 

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

Ändra kassa:  Används när du vill ändra information om kassan, se bild nedan. 
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Lägga upp ny kassa 

 
 

Flik (1) – Allmänt 

Namn:  Namnet på kassaplatsen t.ex. reception, kassa1, kassa2, barkassa osv. 

Rapportgrupp: Om du jobbar med rapportgrupper, välj vilken grupp kassan skall ingå i. 

Terminal-id:  Detta är en unik inställning för kortcentralen, anges av OpenSolution. 

Automatisk rapport:  Ange ”Ja” om du vill att kassarapport automatiskt avges. 

Typ: Ange om enheten är en kassa, PDA eller kasinoterminal. 
 

Skrivare 

Kvitto: Ange namnet på kvittoskrivaren som skall användas för vanliga 

kvittoutskrifter. 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. 

Kopior (ruta): Ange det antal utskrifter du vill få per kvitto, ”2” innebär originalkvittot plus 

en kopia. Observera att fler än 1 extra kopia ej kan tas ut från systemet i 
enighet med Skatteverkets regler. Därför begränsas kopiautskrifter till 1 
styck.  
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Gästnota: Ange namnet på kvittoskrivaren som skall användas för gästnotor. 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. 

 

Bar:  Ange namnet på kvittoskrivaren som skall användas till utskrifter till 
bongskrivaren i baren.  

Kök (Standard): Ange namnet på kvittoskrivaren som skall användas till utskrifter till 
bongskrivaren i köket som standard. 
 

Kök (Förrätt):  Ange namnet på kvittoskrivaren som skall användas till utskrifter till 
bongskrivaren i köket som standard.  
 

Kök (Varmrätt):  Ange namnet på kvittoskrivaren som skall användas till utskrifter till 
bongskrivaren i köket som standard.  
 

Kök (Dessert):  Ange namnet på kvittoskrivaren som skall användas till utskrifter till 
bongskrivaren i köket som standard.  
 

Extra 1:  Ange om du vill att fältet Extra 1 skall skrivas ut på kvittot. 
 

Extra 2:  Ange om du vill att fältet Extra 2 skall skrivas ut på kvittot. 
 
Textstorlek:  Här ställer du in den textstorlek du vill ha på bongskrivarna. 

 
Etikett:  Ange namnet på kvittoskrivaren som skall användas för etikettutskrift.  
 

PosUnit ID: Anges av OS och används i samband med integration med MobilePay 
 

Flik (2) - Enheter 
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Skatteverkets kontrollenhet: Anges av OpenSolution eller ÅF vid installation 

 

Kortterminal:  Anges av OpenSolution eller ÅF vid installation 

Kunddisplay:  Här anges på vilket portnummer din eventuella kunddisplay ligger. 

Våg:  Om du arbetar med våg anges här på vilket portnummer vågen ligger. 
 

Kassalåda:  Ange i rullningslisten vilken typ av kassalåda du använder. 
 

Kontanthanterare: Ange port där kontanthanteraren CashGuard är ansluten 
 
Objekt: Länkar kassa till bokningsobjekt. 

 
Observera att knappen ”Tillbaka” tar dig tillbaka till föregående vy utan att först spara dina 
ändringar. 
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Personalregister 

Här kan du välja “Personal” eller “Kontaktnummer”

 
 
Personal 

Genom att gå in på rubriken ”Personal” får du möjlighet att lägga till eller justera de uppgifter 
och villkor som skall gälla för respektive anställd.  
Programmet hanterar obegränsat antal användare och det går att lägga dessa i olika grupper 

beroende på vilken del i bolaget de tillhör t.ex. i restaurang där du vill sortera ut kök, servis, 
administration för sig.  
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Det är grupperat i “personalkategori” (övre delen) samt “personal” (nedre delen)  

  
 

Personalkategori 

 
Genom att klicka på knappen ”Ny kategori” kan du skapa en ny personalkategori. Under 
kategorin kan du sedan lägga till personal. 

 
Ange det namn som du vill benämna kategorin med samt om kategorin skall vara gömd i 

kassan respektive om den skall vara aktiverad. Du kan här välja att lägga till en 
behörighetsnivå (versal känslig) som skall gälla för den personalgrupp som tillhör valda 
kategori. Skulle du sätta en annan behörighet på någon enstaka individ i kategorin kommer 

det du valt på personnivå att vara överordnat. Behörigheten för kategorin gäller då för alla 
utom för den individ där annan behörighet har angivits.Tryck på “Hjälp” för att se info om 
respektive behörighet. 

Max rabatt % - här kan du ange hur många procent som denna kategori har rätt att ge i 
rabatt per köp 
 

 Avsluta med ”Spara”. På samma sätt fungerar knappen ”Ändra” i översiktsfönstret för 
kategorierna. 

Ny personal 

Markera den kategori som den anställde skall tillhöra. Klicka därefter på knappen ”Ny 
personal” och se nedanstående: 
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Personalid: Personalid är en löpande serie och identifikation. Personalen använder detta ID 
för att stämpla in och ut i personalliggaren.  
 

E-post: E-postadressen är även användarnamnet vid inloggning i BackOffice 

om företaget jobbar med personliga inloggningar och lösenord. 

Grupp: Här anger du personens grupptillhörighet (kategori) 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: Om du har koppling till Hartons Cascade 3 Beverage Control 

System, anges id här. Kontakta er säljare för mer information. 

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. A ger full behörighet till såväl kassans funktioner som till 

de administrativa funktionerna. Trycker man på hjälp så är behörigheterna 

indelade i tre grupper  
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1. Administratör - fullständig behörighet 

2. Backoffice - Behörigheter för backoffice 

3. Retail System - Behörigheter för kassan 

  Lämnar man behörighetsfältet blankt så används gruppens behörighet. 

 

  

  

Lösenord: Avser det lösenord som den anställde skall använda vid 

inloggning i BackOffice. 

Inloggningskod:  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. Funktionen aktiveras under Inställningar > Kassa > 

Använd kod. 

Kundkort: Om du vill att personalen skall ha rabattkort registrerar du det 

här. Korten används även för personalinloggning med hjälp av kort.  

Företag: Om du jobbar med ett fleranvändarsystem ange vilket företag personen tillhör. 
 

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

ändringar. 
 

 

OBS! Fliken ”lön” används ej längre.    

Objekt 

 

Objekt är beteckningen för att lägga upp bord, bokningsobjekt, hotellrum, konferensrum eller 

övriga bokningsbara objekt. 

 

 
 

Objekten delas in i kategorier, t.ex. när det gäller bordsservering skulle du kunna dela upp 

dem i: Matsal 1, Matsal 2, Utomhus, VIP. Kategorins benämning avgör du själv. 

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  
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 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. 
 

Skapa nytt bokningsobjekt (bord, konferens/lokal, hotellrum) 

Längst ner i fältet objekt finns det möjlighet att skapa nya objekt att lägga till i kategorier. För 

att se vilka bokningsobjekt som ligger i en kategori klickar du först på en kategori, då 
uppdateras listan över alla bokningsobjekt. Observera att du måste markera någon av 
kategorierna för att kunna skapa ett nytt bokningsobjekt. 

 
Det finns fem olika knappar gällande bokningsobjekt: 
 
(1) Tillbaka:  Tryck på denna knapp när du önskar gå tillbaka till kassan. 

(2) Uppdatera:  Uppdaterar alla bokningsobjekt och sätter standardvaluta på alla. 

(3) 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 framför allt bord 
som skall vara sammanlänkade på något sätt. Funktionen används bland 
annat om du t.ex. vill skapa flera bord i en matsal. 

(4) Nytt objekt:  Skapar ett nytt bokningsobjekt. 

(5) Aktivera/inaktivera: Ändrar statusen på ett bokningsobjekt, används om du periodvis vill 
ta bort ett objekt.  

Observera att det ej går att ta bort bokningsobjekt utan enbart inaktivera dem och detta av 
anledningen att all statistik skall vara korrekt. 

(6) Ändra:  Ändrar ett befintligt bokningsobjekt. 
 

 

Flik 1 – Allmänt 
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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. 
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Som du ser på den högra bilden ovan tillkommer knappen ”Initiera Leto” när ob jektskategorin 

har typen ”Bord”. Denna knapp använder du för att aktivera bordet för användning i din 
handdator. 

 

 

Flik 2 – Priser 

 
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 BackOffice och väljer menyerna Artiklar > 

Prislistor. För att ändra eller lägga till nya bokningssätt går du in i BackOffice och väljer 

menyerna Bokning > Register > Bokningssätt. 
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Leverantörer

 
Här kan du lägga till nya eller ändra befintlig leverantör. 
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Ny leverantör 

Klicka på knappen ”Ny leverantör” för att skapa en ny leverantör. 

 
 

Fyll i informationen och klicka därefter på knappen ”Spara”. Fältet ”Övrigt” avser endast 

intern information om leverantören. 

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

Rapporter 

Z-rapport 

I denna del tar du fram försäljningsrapporter, artikelrapporter, grand total samt händelselogg.  

En Z-rapport är en (oftast utskriven) rapport på kassans försäljning sedan senaste Z-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-räknaren med 

ett. I och med detta kallas den även ofta för ”Dagsrapport” eller ”Dagsavslut”. Z-rapporten 
måste ingå i bokföringen och bokföringslagen beskriver en hel del om vad en Z-rapport 
måste innehålla. 
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Alla försäljningsrapporter heter Z-rapporter och är slutförda rapporter. Alla kassor har ett eget 
ID det vill säga löpnummer. Det finns fyra alternativ kopplade till rapporter. 

 
Tillbaka – Används för att komma tillbaka till administrationen. 
 

Lämna kortavslut - Utgått 
 
Sök rapport: Valmöjlighet att hitta rapport baserad på nummer 

 
Exportera journal: Exporterar transaktionsjournal (ej samma som systemjournal) för vald 
rapport 

 
Exportera SIE: Exporterar transaktioner till SIE, XIF, Fortnox, XOML, Hogia baserad på 

reskontrainställning 
 
Artikelrapport: Visar artikelrapport på vald rapport 

 
Visa rapport: Visar z-rapport för vald dag. Du kan sedan välja att skriva ut rapporten till vald 
skrivare eller exportera till pdf eller excel. 
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Grand Total 

 
Visar en grand total/summering av försäljningen för en viss period. Detta alternativ används 
för att ta fram t.ex. månadsrapporter eller en rapport över ett valfritt intervall. Dock tar 
knappen Grand total inte hänsyn till när en särskild rapport skapades i sin uträkning utan 

räknar endast transaktioner som är utförda under en viss angiven tidsperiod.  
 
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. 

Händelselogg 

I händelselogg registrerar systemet samtliga händelser i applikationen. I praktiken är OS 
Händelselogg densamma som systemjournal.  
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Presentkort 

Presentkort, rabattkort, klubbkort, stamgästkort etc. går under namnet presentkort i systemet. 

Samtliga förladdade kort lagras med kundnummer och saldohistorik. 
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Börja med att välja vilken presentkortstyp du vill få med i listan.  

En sammanställning över totalt utestående kundfordran visas längst upp till höger. 

Presentkorten flyttas till inaktiva när korten är förbrukade, eller när du inaktiverar kortet. 

Klicka på ”Exportera” för att exportera listan till en CSV-fil, vilken sedan kan öppnas i Excel. 

Markera ett presentkort för att välja ”Byt nummer”. 

Med knappen ”Rapport” kan du för ett valt reskontradatum få ut en rapport över vilka 

presentkort, tillgodokvitton och förskott du haft aktiva. 

Markera ett presentkort och klicka på knappen ”Visa” för att få en historik över kortets 

laddningar, köp och krediteringar.  
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Startsidor 
Startsidor används när du vill placera ut knappar på exakta positioner i programmet. Det går 
att lägga en huvudstartsida som ges åtkomst via knappen ”Start” i kassadelen. Knappen till 

huvudstartsidan är placerad ovanför varugrupperna. Det går även att lägga upp startsidor på 
varugruppsnivå. En startsida kan även vara ett smidigt sätt att spara in på knapptryck genom 
att paketera ett antal artiklar, som ofta säljs på samma nota. Artiklarna kommer då att i ett 

enda knapptryck läggas till notan, men specificeras som separata poster på kvittot. 
 

 
 
Startsidor kan läggas upp för varje huvudgrupp men även på ”huvudstart” det vill säga 

snabbstartsidan. På startsidan finns flera olika val. 
 
Tillbaka: Går tillbaka till administrationen. 

Ny startsida: Skapar en ny startsida. 

Aktivera/inaktivera: Om du önskar ta bort en startsida eller önskar visa den. 

Ändra: Markera den startsida du vill ändra och klicka på knappen ändra. 

Schema: Schema är endast avsett för de kunder som använder sig av 
kiosksystemet, det vill säga obemannade kassor.  Genom att lägga upp 

ett schema kan du välja att systemet automatiskt skall byta startsida och 
operatör för olika tider. På så vis kan du exempelvis få olika startsidor 
beroende av om det är frukost-, lunch- eller kvällstid.  

 Eftersom funktionen avser obemannade kassor kan du välja vilken 
kassör som försäljningen skall rapporteras mot. Du kan givetvis lägga till 
en kassör som används specifikt i detta ändamål. 
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Vid val av knappen ”Ändra” kommer följande bild upp: 

 

Högst upp finns flera alternativ: 

Kategori: Avser vilken huvudkategori du vill placera startsidan under. 

Förstasida: Du kan placera startsidor i flera nivåer/skikt. Kryssa i om denna sida skall vara 
det första som dyker upp när du trycker på den valda huvudkategorin. 

Kassor: Om du har flera sammankopplade kassor kan du här välja på vilka av kassorna 
som startsidan skall visas. 

Aktiv: Anger om startsidan skall finnas tillgänglig i kassasystemet eller ej. 

Namn: Ange den benämning du vill att denna startsida skall ha i listan över dina samtliga 
startsidor. 

 
Avsluta med ”Spara”. 

För att lägga in en snabbval på artiklar klickar du på en ledig ruta. Följande bild kommer upp: 
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Ett flertal alternativ kommer upp och i första steget anges ett namn på knappen, färg och 
vilken typ det gäller. 
 
Namn: Ange namnet på artikeln som kommer synas i bongdelen. 

Färg: Vilken färg vill du ha på knappen. 

Typ: Anger om knappen skall vara en genväg direkt till en artikel eller vara en genväg 
till en kategori. 

Vidd: Anger hur bred knappen skall vara. 1 är standarstorlek för en knapp, 2 dubblerar 
vidden osv. 

Höjd: Anger hur hög knappen skall vara. 1 är standarstorlek för en knapp, 2 dubblerar 
höjden osv. 

 
När ovanstående tre fält är ifyllda kopplar du artikel/artiklar till knappen, om du i flik (3) har 
valt typen ”Artikel” kommer samma fält att vara kvar som i bilden ovan.  
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Tre knappar finns tillgängliga även i andra steget: 

(1) Ta bort: Tar bort en kopplad artikel. 

(2) Ny: Skapar en ny artikel som ligger under denna snabbknapp. 

(3) Ändra: Ändrar artikelinformation om den kopplade artikeln. 

 
Vid ny/ändra kommer följande ruta upp: 
 

 
 

Välj artikeln du vill koppla i rullningslisten, ange antal = 1 om det enbart är en artikel som 
skall läggas in i kassan vid tryck på snabbknappen. Välj pris = 0 om du vill hämta priset som 
ligger i artikelregistret. Det går att ändra ett pris gentemot vad som är angivet för artikeln i 

artikelregistret. Det pris du angivit i startsidan kommer då endast att gälla för denna 
snabbknapp. Priset på varan i artikelregistret ligger oförändrat kvar som innan.  

 
Avsluta med att klicka på knappen ”Spara”. 
 

Nu finns det en artikel kopplad till knappen. Väljer du återigen att klicka på ”Spara” så 
kommer denna knapp att synas i snabbstartsfältet. 
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Funktionsknappar 

Menyknappar används när du vill skräddarsy utseendet på kassaapplikationen. I den övre 

listan visas alla knappar som syns högst upp i programmet. Den undre listan visar samtliga 

knappar som är betalmedel och visas längst ner i kassaapplikationen.  

 
 

I rubrikerna i manualens kassadel ovan anges ibland en siffra, t.ex. [100] i rubriken för 
Personal. Denna siffra är en funktionskod. Koden hjälper dig när du vill lägga till en ny knapp, 

d.v.s. aktivera en ny funktion i kassasystemet.  
 
Samtliga knappar har en angiven funktionskod som beskriver vilken funktionalitet systemet 

innehar programmeringsmässigt. För att visa alternativt dölja en knapp klicka på valet och 
därefter på knappen ”inaktivera/aktivera”. Det går även att byta namn eller funktion på en 
menyknapp genom att markera ett av valen och därefter klicka på knappen ”Ändra”, byt 

namn och därefter spara. 
 

Ny knapp 

Önskar du lägga upp en funktion/knapp som ej finns i listan, klicka på knappen ”Ny knapp” 

ett nytt fönster enligt nedan öppnas då.  

Du kan även lägga till viktig information i menybar. Det är det horisontala fältet ovanför 

topplacerade knapparna. Där kan du till exempel visa vem som är inloggad eller hur mycket 

försäljning du haft under dagen. 
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1. Namn - Här kan du ändra namnet på knappen 

2. Position - Vart på kassan som knappen ska finnas: 

a. Toppen - Längst upp på skärmen (här brukar man normalt ha funktioner) 

b. Botten Längst ner på skärmen (här har man betalknappar) 

c. Över artikellistan - Över försäljningspanelen för artiklar som är i carten och 

brukar ha funktioner som berör försäljningen 

d. Meny - i menybaren som finns längst upp till höger 

e. Ladda presentkort - Vilka presentkort som skall synas vid 

presentkortsladdning 

f. Dela artiklar övre/nedre - Betalknappar och funktioner som ska finnas vid dela 

artiklar. 

3. Ordning - Välja vilken placering den skall ha. 

4. Funktion - knappens funktion, vad den ska göra. 

5. Parameter - anger du om detta finns upplagt för betalsättet (används för övrigt 

betalsätt och för OSPay (multipay). 

6. Bild - Om du vill lägga till en bild på knappen, ange bilden adress i din lokala dator. 

7. Färg/Färg (text) - Genom att trycka på “välj..” för respektive knapp så kan du välja 

färg på knappen och färg för själva texten. 

8. Teckenstorlek - Storleken på texten för knappen 

9. Kassa/Kassagrupper - 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”. 
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Rabatter 

Rabattgrupper 

Rabattsystemet är uppbyggt kring rabattgrupper och -regler. Rabattgrupperna kan skapas 

direkt till enskilda kunder, personal eller till grupper. Rabattgrupper kan även knytas till 
kunder som inte finns med i kundregistret. 

 

 
 

Högst upp i bilden visas alla upplagda rabattgrupper. Under denna kategori visas regler som 
finns i rabattgruppen.  
 

Skapa ny rabattgrupp 
Du skapar en ny rabattgrupp genom att trycka på ”Ny kategori”. Nedanstående bild kommer 
upp: 
 

 
 
Skriv in namnet på rabattgruppen, välj aktiv om den skall vara aktiv i systemet. 

Klicka därefter på knappen ”Spara”. 
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Nästa steg är att du skapar en ”Ny regel” 

kopplad till rabattgruppen som du skapade 
ovan. Fyll i namn högst upp, därefter typ 

som avser om det skall vara en allmän 
rabattgrupp som gäller för hela sortimentet 
eller om rabattgruppen skall vara kategori-

/artikelspecifik. 
 
Rabattyper: 

● x för y (t.ex. 2 för 1) 
● Rabatt % (t.ex. 10 %) 
● Fastpris (prisändring) (t.ex. 100)  

● Fastpris (rabatt) (t.ex. 100) 
● Multiplicera bonus (t.ex. 2) 
● Fast rabatt: (t.ex. 25kr) 

● Procent beroende på artikel 
● Kombinerad rabatt 

 

Parameter 1 resp. 2 skall fyllas i om det står 
angivet i rabattypen, se [P1, P2]. 
 

Kryssa i vilka dagar rabatten skall gälla, 
eventuella tider, vilket datumintervall och om 

den skall vara aktiv eller ej. Du kan använda 
flera regler till samma rabattgrupp. 
 

Avsluta med ”Spara”. 
 

Rabattkort 

 
Under rabattkort kan man länka en 
rabattkategori till ett särskilt kort. Kortet kan 

sedan nås via knapp ifrån kassans funktion 
“rabattkort” eller vara dold och endast nås 
via MSR läsaren. 
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Rabattkuponger 

 
 
Rabattkuponger är ytterligare ett sätt att 
länka till en rabattkategori. Skapa en unik 

kod som sedan slås in i kassan för att 
aktivera rabatten. Rabattkuponger har 
giltighetstid och kan brukas endast en gång.  

Bokningar  
Denna funktion används när du önskar ange 

de datum/tider i bokningssystemet, som ej 

skall vara bokningsbara. Ett exempel på 

detta kan vara att du har stängt varje söndag 

varför dina objekt då inte skall vara 

bokningsbara alternativt att ett rum skall 

renoveras under en period och då inte får 

råka bokas. I dessa fall lägger du upp ett 

intervall där dessa tider skall vara 

blockerade eller visas i en separat färg. 

 
 

Börja med att skapa en ny typ, därefter 
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klicka på fliken ”spärrade tider” för att ange 

ett område. 

 

 
 

 

Synkronisering 

Du som arbetar med flera kassor parallellt kan ibland behöva synkronisera uppgifter mellan 

kassorna. Detta gör du med hjälp av funktionen ”Synkronisering”.  
 
Genom att kryssa i rutorna väljer du vilken information du vill synkronisera. 

 
Ange ”Hostname” och ”Nyckel” för att synkroniseringen skall fungera. Kontakta support för 
att få hjälp med detta. 

 
Avsluta med ”Spara”. Om du genast vill starta en synkronisering klickar du på knappen 

”Synkronisera nu”. 
 
Observera att knappen ”Tillbaka” tar dig tillbaka till föregående vy utan att först spara dina 

ändringar. 
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1. Artiklar / artikelkategorier / Bokföringskonton - Bockas i för att synka dessa kategorier 

2. Personal / Personalkategorier - Bockas i för att synkronisera personalkategori och 

tillhörande personal samt respektive behörighet 

3. Kunder / Kundkategorier - Bockas i för att synka kunder, kundkategorier och 

respektive inställningar för kunderna 

4. Bokningar / bokningsobjekt / kategorier - Bockas i för att synka hotellbokningar och 

objekt 

5. Presentkort - Bockas i för att synka presentkortsinfo med saldo och transaktioner 

(synk v 2 och är modulbaserad) 

6. Rutter - Bockas i för att synka rutter (synk v 2 och är modulbaserad) 

7. Startsidor 

Export 

Exportfunktionen används när du vill exportera data från systemet direkt till ett externt 

system t.ex. Visma SPCS. Klicka på knappen export. 

 

 
 

Observera att programmet måste köras på samma dator som Visma Administration finns 
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installerat på. För att kopplingen skall fungera krävs att inställningarna till Visma finns inlagda 

under ”inställningar -> övrigt”. 

 

Bongar 

Används i bong version 2 (modulbaserad). För mer info kontakta supporten. 

 

 

 

 

 

 

Backoffice 

Kunder - utskick 

Möjliggör för användaren att göra ett kundutskick. Utskicket kan skickas till alla kunder eller 

en viss kundgrupp. Kunden måste ha e-post utskick ikryssat. 

Man kan skriva 

text och bifoga fil 

till utskicket. 
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Valuta 

Möjliggör för användaren att bocka i vilka valutor som skall gälla och även ställa in valutakurs 

(kursen ändras inte per automatik utan måste göras manuelt). 

 

Bordsplacering 

Här kan man flytta bord “Drag n drop”. Härifrån kan man även välja storlek på bordet.  

Man kan även välja att infoga en bild som bakgrundsbild. 
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Dokumenthantering 

Har utgått 

 

Importera PCS Winbag 

Här kan du importera fil från PCS Winbag. 
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Platsnummer... 

Funktionen är till för när man använder sync version 2 och vill kunna ha olika layout på 

kassan och/eller olika artiklar, priser, startsidor. Samma artikel kan ha olika priser eller vara 

aktiv eller inaktiv beroende på säljställe. 

 
 

Skrivare… 

Funktionen är för bong version 2 och är till för att sätta upp de olika skrivarna som man vill 

använda för bongar. 

 

Listkolumner… 

Används för att bestämma vilka kolumner som skall synas i översikten för respektive vy 

enligt rubrikerna. 
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Orsak… 

Härifrån för definierar man orsaksid och externa kod samt de grupper man vill ha. 

 
Skapa en ny orsaksgrupp och välj extern kod 

 



 
 

172 

Ny kod 

 
 

● Namn: här anger du namn på orsaken. 

● Orsaks kod kategorier: här anger du vilken grupp denna orsak skall tillhöra. 

● Extern kod: Ange er externa kod. 

● Rabatt: ange i procent hur mycket rabatt orsaken ska ha. 

● Allvarlighet: här väljer du hur hög allvarlighet som orsaken ska ha. 

● Aktiv / Webb: bocka i det som skall gälla. 

 

Om… 

Under om hittar du information gällande din backoffice med vilken version, release och 

licensnyckel.  

 
Namn: ange det namn som du vill ha på orsaken. 

Orsaks kod kategorier: ange vilken grupp som orsaken ska tillhöra. 

Extern kod: ange det externa koden. 

Rabatt: Här anger du vom koden ska ha någdon rabatt. 

Allvarlighet: ange  
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Statistik/Analys 

Härifrån får användaren möjlighet att ta ut statistik baserad på olika grupper  

 
Försäljning - baseras på din försäljningsrapport 

Timstatistik - baserar rapport per hela timmar för vald period 

Personal - baserar rapport på personalen 

Artiklar - här får man ut rapporter baserad på artiklar och topplistor 

Ordrar - rapporten räknar ut rapportperiodens snittnota 

Kunder - baserar rapporten där försäljning skett mot en kund 

Bokningar - hjälper till att få ut info för hotellsystemet 

Projekt - baserar försäljning på projekt (används på arenor och större event)  

 

 

Bokföringskonton… 

Här kan man lägga till eller ändra användarens bokföringskonton så att man kan exportera 

försäljningen till användarens bokföringssystem.  
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Konto 

Här kan man lägga till eller ändra, aktivera/inaktivera bokföringskonton och kontonummer. I 

rullgardinen så kan man välja om det är Kassakonto / Momskonto / Bokföringskonto som 

man vill ändra på 

 
 

Kontoplan 

Härifrån har användaren möjlighet att knyta sina betalningssätt/momssatser mot ett konto. 

Man kan även välja att beloppen ska avrundas till hela tal eller om det inte ska vara någon 

avrundning.  
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Om kassalådan skall öppnas efter försäljning / makulering.

 

Kvittoutlägg 

Härifrån kan man lägga till information för kvittoutlägg och knyta det mot bokföringskonto och 

momskonto. Beloppet för kvitto utlägg dras från kontanter. 

 
 

Kundfaktura 

Under menyn ”Kundfaktura” får du tre val. Här kan du ta ut fakturalistor, reskontrajournaler 

eller betaljournaler. 
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Fakturalista 

 
1. Visa krediterade - Om fliken inte är ibockad så kommer man endast att se fakturor 

som ej är krediterade. 

2. Sök - funktionen visar info som finns med på fakturan oavsett vart i fakturan texten 

finns. 

3. Skapa samlingsfakturor - Här kan du manuellt skapa samlingsfakturor för samtliga 

kunder som har valt att ha samlingsfaktura. 

4. Skicka - ger användaren möjlighet att skicka fakturan via e-post som en pdf fil. 

5. Skriv ut - ger användaren möjlighet att skriva ut till den skrivare som finns kopplad till 

datorn som används för backoffice. 

6. Kreditera - ger användaren möjlighet att kreditera en faktura (OBS måste ha 

kontrollenhet kopplat till backoffice licensen) kontakta support för mer info. 

7. Visa - Markera en faktura och tryck på visa för att se fakturaunderlaget. 

8. Ändra - ger användaren möjlighet att ändra information och datum (priser och artiklar 

kan inte justeras). 

9. Betald - ger användaren möjlighet att lägga om fakturan som betald. Användaren 

måste manuellt kontrollera att de fått inbetalningen. Användaren anger även 

betaldatum. 

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.  
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När du har valt datumintervall och angett om du vill visa obetalda eller betalda fakturor klickar 

du på knappen ”Visa” längst ner till vänster. Ring support för mer information.  

 

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. 

 

 
 

Export 

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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Betalsätt 

Här kan användaren administrera presentkortsbetalningar samt lägga upp nya övriga 

betalsätt. 

 

Presentkort 

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.  
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1. 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.  

2. Id - genereras automatiskt när du sparar ett nytt presentkort och är alltid unikt.  

3. Aktiv - genom att kryssa ur rutan kan du ange att ett presentkort skall inaktiveras, du 

kan däremot inte ta bort gamla kort.  

4. E-kvitto - modulbaserad, ring för mer info. 

5. Benämning - är ert interna namn på korttypen. Detta kommer inte att visas för kund.  

6. 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.  

7. Konto - välj det konto som du vill att betalsättet skall bokföras på.  

8. 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.  

9. Laddbart - kryssa i ”Laddbart” om du skall kunna ladda kortet i kassan.  

10. Magnetkort/Papper - reglerar om systemet skall be kassören att ”Dra kort” vid val av 

detta betalsätt. 

11. Numrerat - om du väljer Ja vid ”Numrerat” och kortet inte är magnetkort kommer 

systemet att be dig ange kortnummer manuellt vid val av detta betalsätt.  

12. 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.  

13. Utgångs dagar - ange i dagar hur länge presentkortet ska vara giltigt. Antal dagar 

räknas på nytt vid tillfälle då du laddar på kortet igen. 

Inlösen 

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

vinstkuponger. Ring support för mer information. 
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Övrigt betalsätt 

Under denna flik kan du lägga till ytterligare betalsätt såsom exempelvis SWISH eller 

Voucher. 

 

 
1. 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.  

2. Id - genereras automatiskt när du sparar ett nytt presentkort och är alltid unikt.  

3. Aktiv - genom att kryssa ur rutan kan du ange att ett presentkort skall inaktiveras, du 

kan däremot inte ta bort gamla kort.  

4. E-kvitto - modulbaserad, ring för mer info. 

5. Benämning - är ert interna namn på korttypen. Detta kommer inte att visas för kund.  

6. 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.  

7. Konto - välj det konto som du vill att betalsättet skall bokföras på.  

8. 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.  

TYP  

1. Öppen - slår ut köpet mot den faktiska försäljningssumman för varorna i carten. 

a. Kontant tillbaka ger kunden kontanter tillbaka för värdeskillnaden mot 

kupongen. 
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2. Kräv kundkort - kräver att man anger kundkort för att få slå ut köpet. 

3. Fast belopp - ange ett belopp som betalsättet ska vara värt. 

a. Belopp - ange värdet för betalsättet. 

b. Tillbaka till - välj vad värdeskillnaden ska bokföras som. 

4. Artikel - ger användaren möjlighet att knyta betalningen mot en specifik artikel 

5. Artikelkombination - ger användaren möjlighet att knyta betalsätt mot en kombination. 

 

 

Konto-/Kreditkort 

Här anger man de olika betalkortstypernas identifikationer. Ring support för att få hjälp att 

lägga till flera identifikationer eller om ni vill kunna ha en mer specificerad rapport.  

Projekt 

I projekt får ni möjlighet att knyta försäljningen mot ett projekt. 

 
 

Skapa projekt 

Klicka på “Ny” för att skapa ett projekt 
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1. Projektnr - här lägger användaren till ett projektnummer. 

2. Aktiv - bocka i för att vara aktiv 

3. Beskrivning - ger användaren möjlighet att lägga till en beskrivning av projektet. 

4. Startdatum/Slutdatum - här anger ni datum då projektet ska vara tillgängligt. 

5. Företag - Ange vilket företag som projektet ska vara kopplat till. 

Kostnadsställe 

Ger användaren möjlighet att skapa-/ändra kostnadsställe 

 
1. Tryck på “Ny” för att skapa ett nytt kostnadsställe. 

2. Fyll i “Kostnadsställeid”. 

3. Fyll i “Beskrivning”. 

4. Spara 
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Momssatser 

Ger användaren möjlighet att skapa ny-/ändra momssats och vilka konto de ska knytas mot. 

Ring support för mer information.

 

Blind redovisning 

Ger användaren möjlighet att lägga till de valörer som man vill kunna fylla i för blind 

redovisning
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Skapa ett nytt värde 

Tryck på “Ny” för att skapa ett nytt nominellt värde  

ra 

1. Namn - ange vad värdet skall heta. 

2. Valuta - ange vilken valuta ni vill använda för det specifika värdet. 

3. Nominell värde - ange värdet som den ska ha. 

4. Kolumn - bestämmer vart knappen ska finnas i fönstret. 

5. Aktiv - bockas i för att vara aktivt. 

 

 


