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KDR Gold Manager 
 

Dette er det første bildet som kommer frem etter å ha trykt på KdrGold Manager ikonet. 

 

Tast inn id og passord. Du får da opp følgende vindu (dette vinduet kan variere litt på utseende 

avhengig av hva som er installert og hvilke tilganger brukeren har): 
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Grunnlagsdata 

Foretak 

Ett firma må være opprettet, som regel ditt eget AS.  

 

Legg inn Nr. og Navn, resterende felter er valgfrie. 

Avdeling 

En avdeling må være opprettet for at de ansatte skal logge seg inn. 
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Tast inn ønsket Avd. nr., Navn og velg Firma fra dropdown menyen. 

Når annen data er lagt inn så må man gå tilbake hit, velg riktig avdeling og trykk på  knappen 

endre bilde  og få opp dette vinduet: 
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Nr Nummer på avdelingen, valgfritt 

Navn Navn på avdelingen 

Firma Hvilket firma avdelingen hører til, velges fra 

dropdownmenyen 

Lager Hvilket lager varene selges fra. Dette lagret 

brukes hvis ikke noe annet er valg i menyen. 

Velges fra dropdownmenyen 

Bordplan Hvis det skal brukes bordplan på posclienten må 

dette legges inn her. Velges fra 

dropdownmenyen  

Timelønn Ikke i bruk 

Høyeste omsetning Kommer automatisk fra systemet 

Dato for høyeste omsetning Kommer automatisk fra systemet 

Kommentar Valgfritt 
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Kommentar 

Kommentar (til høyre på siden) Her kan man legge til kommentarer som 

allerede er definert og som bare skal gjelde for 

denne avdelingen. Hvis ingenting lagt inn får 

man alle kommentarer som er lagt inn opp på 

posclienten. «Ny kommentar» henter fra listen 

 

Trunk 

Trunk Hvilken trunkgruppe som er knyttet til 

avdelingen. «Ny kommentar» knappen lager en 

ny trunkgruppe. 

 

Avdeling/Meny 

Meny Navn på meny 

Aktiv fra dato Fra hvilken dato skal menyen være tilgjengelig 

Inaktiv fra dato Fra hvilken dato skal menyen ikke vær 

tilgjengelig 

Daglig start Når på dagen skal den være tilgjengelig 

Legg til avdeling/meny Trykk her og få opp listen over menyer som 

finnes i systemet 

Slett avdeling/meny Merk en meny i listen og trykk på knappen, 

menyen vil forskvinne 

Lag ny meny Trykk på denne knappen og man går automatisk 

over til menyvundet. Lag menyen og den vil 

automatisk være knyttet til avdelingen. 

 

 

Ansatt 

Trykk   for å legge til en ansatt, deretter   for å få hele bildet 
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Nr Ansattnummer, det nummeret som tastes inn 

etter pinkode, når man logger inn på 

Posclienten eller brukernummer når man logger 

inn i Manager 

Navn Ansattes navn 

Pinkode: Det nummer som ansatte logger på med i 

Posclienten 

Managerpassord Er passord for å logge seg inn i manager. 

Sikkerhetsprofil Hvilken sikkerhetsprofil den ansatte har  

Lønnsnummer Brukes kun ved overføring til regnskapssystem 

Loginkort Nummer på loginkort, hvis dette brukes for å 

logge inn på Posclienten 

Lås «Timeout» Hvor langt tid i min. før Posclienten går til 

loginn vindu 

Høyeste omsetning Kommer automatisk fra Posclient 

Dato for høyeste omsetning Kommer fra Posclient 
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Fornavn Brukes evt. i overføring til regnskapssystem 

Etternavn Brukes evt. i overføring til regnskapssystem 

Adresse 1 Evt. adresse, valgfritt 

Adresse 2 Valgfritt 

Telefon Valgfritt 

Postnummer Valgfritt 

Timelønn Valgfritt 

Mobil Valgfritt 

E-post Valgfritt 

Aksessnivå Ikke i bruk 

Tappenøkkel Nummer på tappenøkkel som brukes, for 

tapping av øl, brus etc. 

Endret dato Kommer automatisk  

Endret av Kommer automatisk 

PrintTimeslip, BlindSettlement, 

PrintturnoveronTimeslip, PrintCorrections, 

PrintTrunk Settlement, 

PrintSalesPerItemGroup, 

PrintEmployeeSettlement, 

PrintSalesPerAccount 

Hak av for det man ønsker skal printes ut når 

man logger av kassen. 

NB Hvis BlindSettlement er krysset av kommer 

ingen ting ut på kassen 

Bruk Bordplan Må være krysset av hvis man skal få opp 

bordplan på kassen 

Hovmester Er bruker registrert som hovmester eller ikke 

Aktiv Er bruker aktiv eller ikke 
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Sikkerhetsprofil 

 

Her opprettes de ønskede sikkerhetsnivåer. Dette blir som oftest opprettet av KDR 

Hvis man ønsker å endre på en sikkerhetsprofil brukes denne knapen  

Bildet som kommer opp kan se slik ut: 
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Nr Nummer på sikkerhetsprofilen 

Navn Navn på sikkerhetsprofilen 

Endret av Kommer automatisk fra systemet 

Endret dato Kommer automatisk fra systemet 

Is Root Hvis denne er krysset av så har man tilgang til 

alle avdelinger 

AllowAddNewMenu Hvis denne er krysset av så har man lov til å 

endre og legge til menyer. 

 

Sikkerhetsprofil avdeling 

Avdeling Hvilken avdeling(er) det gjelder. Om det skal 

gjelde alle avdelinger eller om det er bare noe(n) 

 

Sikkerhetsprofil innhold 

Funksjon Hvilken funksjon det gjelder 

Aksessnivå Hvilken aksessnivå, har 3 valg, Skjul, Tilgang, 

Ikke tilgang, hvis ikke tilgang må en med høyre 

aksessnivå aktivere funksjonen på kassen 

Modul Hvilken modul det gjelder, Posclient eller 

Manager 

Endret av  Hvem har endret  

Endret dato Når endringen er gjort 

 

 

Her kan man endre tilganger på de forskjellige funksjoner i Manager og på PosClienten.  

De funksjoner som ikke er hentet fram har man tilgang til, man kan også endre tilgang fra Skjul til for 

eksempel  Tilgang. Når man da synker kassen er funksjonen tilgjengelig. 
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Postnr. 

Alle postnummer, ligger som standard, det er mulig å legge inn flere. 

 

Nr. Postnummer 

Navn Navn på plassen som posten bruker 

Kommentar Evt. kommentar 

Endret av Kommer automatisk 

Endret dato Kommer automatisk 

 

 

Bordplan 

 

Når man lager en ny bordplan vil kolonnen Avdeling ha et rødt merk. Endre bilde og få opp dette 
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Nr. Nummer på bordplan 

Navn Navn på bordplan 

Avdeling Hvilken avdeling hører den til 

Endret dato Kommer automatisk fra systemet 

Endret av Kommer automatisk fra systemet 

DiagramXML Navn på xml-filen 

 

 

Denne bordplanen kan endres med drag and dropp til den passer til restauranten. 

Om ønskelig kan man ha flere bordplaner 
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Enhetsbeskrivelse 

Trykk   for å legge til en enhet. Dette er enheter som brukes i Vareprofil som igjen brukes i 

Vareregisteret. 
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Kommentar 

 

Her legges det inn de kommentarene som man ønsker å bruke når kunde for eksempel bestiller mat 

som man ønsker skal fravike standard meny. 
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Rabattprofil 

Dette velges under fanen Grunnlagsdata 

 

Hvis du ønsker å legge til en ny rabatt skriv i den hvite linjen. Fyll inn de ønskede verdier. Du kan også 

bruke   for å endre bildet. Oversikten over de verdier du legger inn blir litt bedre, også når du 

skal modifisere en rabattprofil. Du får da opp følgende bilde: 
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Nr. Nr. på rabattprofilen, valgfritt nr. 

Navn Navn på rabatten 

Bildnr. Hvis bilde 

Rabattbeløp Hvor stor rabatt prosent eller kr. 

Fast beløp Ikke i bruk 

Aktivert med kort Ja eller nei 

Subsidiert Er rabatten en subsidie  

Er prosent Prosent eller kr. beløp 

Alltid rabatt Påvirker hva som står i menyvalgsporfilen, tillatt 

med rabatt, hvis denne står til True vil rabatten 

slå inn hvis dette feltet er aktivert, hvis ikke er 

det ikke rabatt på denne menyvalgsprofilen  

Daglig subsidie Rabatten slår til bare en gang om dag 

 

Priskategori 

 

Hvis du ønsker å legge til en ny priskategori skriv i den hvite linjen. Fyll inn de ønskede verdier. 

Priskategori brukes sammen med kundekort. Dette kan gi kunden forskjellige rabatter på de varene i 

menyen. 

Bruk   for å endre bildet.  Du får da opp følgende bilde: 
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Legg til de menyvalgene du ønsker skal ligge inn under priskategorien. Velg hvilken rabatt det 

aktuelle menyvalget skal ha, fyll ut de andre valgene. 

Rabattprofil Hvilken rabattprofil skal brukes 

Meny Hvilken meny, velges fra listen 

Menyvalgnummer Hvilket menyvalg, velges fra listen 

Menyvalg Navn på menyvalget, kommer automatisk 

Alle menyer Alle menyer, aktiv eller ikke 

Automatisk bestilling Brukes når man har SelfService eller hvis det er 

noe som automatisk skal være med på 

bestillingen 

Endret av Kommer automatisk 

Endret dato Kommer automatisk 
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Konto 

 

Her settes opp de kontoer som man ønsker å bruke, disse blir brukt i Betalingstyper og Varegrupper. 

De mest vanlige kommer ferdig definert i systemet. 
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Betalingstyper 

 

Her settes opp de forskjellige betalingstyper man skal ha i systemet. De mest vanlige kommer ferdig 

definert i systemet. Det man evt. legger inn skal ha Transaksjonsnr. 99, disse vil komme fram på 

PosClienten under «Annen betalingsform». Hvis man ønsker å legge inn flere gjøres dette i den hvite 

linjen. Evt. trykker på   og deretter . 
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Følgende vindu kommer da opp. Fyll i de aktuelle feltene. 

 

Navn på betalingstyper, beskrivelse, hvilken konto, evt. øreavrunding etc. 
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MVA-koder 

 

Disse kommer ferdig utfylt i systemet. Evt. endringer kan selvfølgelig gjøres. 

Bildegruppe 

For bruk hvis man skal ha bilde på knappene på PosClienten 

 

Opprett gruppe men valgfritt tall og navn. 

 

 



 
 

Side 29 
 

Brukermanual 2019 

Bilde 

 

Lag et nytt bilde med å legge inn valgfritt nummer og navn, velg hvilken billedgruppe den tilhører og 

hvilken type bilde. 

Når dette er gjort endre bilde med knappen , følgende bilde kommer opp. 

 

Bla deg fram til det aktuelle bilde med å trykk på knappen Bla i. 
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OManMap (Orderman) 

Oppsett av orderman. Legg inn nummer og navn (valgfritt) velg layout. 

 

Nr. Nummer på profilen 

Navn Navn på profilen 

OManLayout Layout på utseende, dette er en fil som kommer 

fra Ordermanoppsett, kalles for blyfil. Søk fram 

filen 

Endret av Kommer automatisk når du lagrer 

Endret dato Kommer automatisk når du lagrer 

Når dette er gjort endre bilde med knappen , følgende bilde kommer opp: 

 

Hvis layout ikke er lagt inn kan du også gjøre det her. 
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Trykk på knappen OM Map innhold: 

 

ScanCode Hvilken type knapp det er, Skjermprofil, vare, 

funksjonstast 

Type Beskrivelse av type tast 

Meny Fra hvilken meny 

Nr. Nummer på menyvalg etc 

Beskrivelse Valgfritt 

Endret av  Kommer automatisk 

Endret dato Kommer automatisk 
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Valuta 

 

Kode Valutakode 

Navn Navn på valuta 

Beløp Hvilket beløp brukes i omregningen 

Kjøp Pris på valuta (kommer automatisk fra bank når 

man trykker knappen Synkroniser Valuta 

Salg Salg av valuta (kommer automatisk fra bank når 

man trykker knappen Synkroniser Valuta 

Prosentvistilleggsgebyr Hvilken prosent skal legges på ved salg 

Fast tilleggsgebyr Evt. fast tillegg 

Oppdaterte Når ble valutaen oppdaterte (kommer automatisk 

fra bank når man trykker knappen Synkroniser 

Valuta) 

Endret av Kommer automatisk 

Endret dato Kommer automatisk 
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Meny 

Vareprofil 

Vareprofil er beskrivelse av hvordan man kjøper inn enheter til f.eks. vinlageret. 

En vinflaske er på 75cl, den kjøpes inn i flasker, suppleres med flasker og minste lager enhet 

er CL. 

 

Trykk   for å legge til en ny evt. på   for å korrigere. Følgende bilde kommer opp: 
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Nr. Nr. på vareprofilen 

Navn Navn 

Suppleringsforpakning Suppleringsforpakning f.eks. Flaske 

Lagerforpakning Lagerforpakning f.eks. Centiliter 

Innkjøpsforpakning Innkjøpsforpakning, f.eks. Flaske 

Kjøp mva Innkjøps mva. 

Takeaway mva. Salg Takeaway mva. 

Salg mva Salg mva 

Ant.Sup.pkn.pr.Innkj.pkn  

Ant.Enhet.pr.Sup.pkn  

Endret av  Endre at kommer automatisk 

Endret dato Endret dato kommer automatisk 

Enhet F.eks. FL eller CL, hentes fra Enhetsbeskrivelse 
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Beskrivelse Beskrivelse av foregående felt, kommer fra 

Enhetsbeskrivelse 

Faktor Hvor mange enheter, for eksempel CL er 1, da 

kan det være 33 på flaske (33 cl)  

 

Varegruppe 

Her lager du de forskjellige vareprofilene, en vareprofil kan for eksempel være Vodka, legg inn ønsket 

fortjeneste, salgskonto, innkjøpskonto og balansekonto. En gylden regel å bruke er at hvis du lager en 

profil for Vodka som har nr. 70, så begynner alle varer som er vodka med varenummer 70. 

 

Nr Valgfritt  

Navn Navn på vareprofilen 

Ønsket fortjeneste Prosent, når man legger til et nytt menyvalg vil 

denne funksjon foreslå en utsalgspris 

Bakgrunnsfarge Farge på menyvalget i Posclienten 
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Standard salgskonto Hvilken konto profilen bruker, kommer fra 

kontoplan 

Innkjøpskonto Hvilken konto profilen bruker, kommer fra 

kontoplan 

Sekundær konto Brukes i regnskapsoverføring 

Endret av Kommer automatisk med den som er logget inn 

Endret dato Kommer automatisk med dagens dato 

 

Hvis man i SystemSetting og Globale innstillinger setter opp at mva skal styres fra vare og ikke meny 

må man endre bilde med knappen  for å få lagt inn MVA kode konto for 25% og 15% på varen. 

Brukes også hvis 15% og 25% skal gå på forskjellige kontoer. 

 

Salgskonto Velg fra dropdown meny 

Salg MVA Velg fra dropdown hvilken mva kode som skal 

brukes 

Endret av Kommer automatisk ved lagring 

Endret dato Kommer automatisk ved lagring 
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Vare 

 

Hvis man skriver 10 i det øverste grå feltet (her over tallet 10001) så vil du få frem alle varenr   som 

begynner på 10, dette gjør det lettere å finne frem til neste ledige varenr. 

Trykk   for å legge til en ny vare, eller trykk markøren i feltet under det siste brukte nr. 

   Er for å slette en markert linje 

 

   Celler med dette tegnet på fylles ut 

 Cellene kan ikke være tomme 

Skriv inn nr, navn på varen, hvilken varegruppe den tilhører, er det samme som man fant ut først, 

innkjøpspris og vareprofil. Trykk   for å lagre. 

Trykk F4 for å få opp rullegardin med valgmuligheter. Og F2 for å forandre tekst som allerede er 

skrevet. 

Husk å notere varenr. på kladd ved siden av. 
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Nr. Valgfritt nummer, men prøv å få en struktur på 

dette 

Navn Navn på vare 

Varegruppe/Gruppesplitt Varegruppe eller varegruppesplitt denne hører 

inn under 

Type Kommer automatisk i forhold til det som er 

valgt over 

Kostpris Brukes i rapporter 

Vareprofil Brukes sammen med Resepter og Lagerstyring 

Strekkode Strekkode 

Bilde Hvis du bruker bilder på menyknappene 

Leverandør Leverandør 

Endret av Kommer automatisk 

Endret dato Kommer automatisk 

Aktiv på lager Brukes ved Lagerstyring (F&B) 

Kommentar Valgfritt, kan brukes hvis man ønsker å 

eksportere til andre systemer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Side 39 
 

Brukermanual 2019 

Strekkode 

Endre bilde på varen med knappen  

 

Her kan du legge inn strekkoden på vare, den kan igjen brukes i kassen hvis en har installert skanner. 

Dette legges inn i den hvite linjen hvor det står Click here to add a new row. Bruk piltast ned for å 

aktivere linjen 

Strekkkode Her legges strekkkoden til varen inn 

Endret av Kommer automatisk når man aktiverer linjen 

Endret dato Kommer automatisk når man aktiverer linjen 

 

NB. Hvis man har lagerstyring, se videre under Lagerstyring (F&B) 
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Reseptgrupper 

 

En reseptgruppe er i prinsippet det samme som en varegruppe, har du en varegruppe Vodka som har 

nr. 70 så lager du også en reseptgruppe Vodka som har nr. 70 

Resepter 

En typisk resept er ett vinglass eller 4cl sprit eller en drink. 

Trykk resepter som ligger under meny 
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Bruk alltid samme nr. som varenr, for å legge til en resept trykk , bildet vil da forandre seg 

   Celler med dette tegnet på fylles ut 

 

Nr. Nummer på resepten 

Navn Navn på resepten 

Total kost Her kommer totalkost på resepten automatisk, 

ut i fra de enheter som er valgt i liste under 

Beskrivelse Valgfritt, men her kan evt. oppskrift legges inn, 

kommer fram på kassen under Vis resept 

Strekkode Hvis det brukes strekkoder så legges den inn her 

Ønsket fortjeneste Her sette man inn ønsket fortjeneste, kommer 

fram som et prisforslag når man legger til 

resepten i menyen 

Salg Mva Mva. Bruk F4 

Reseptgruppe F4 og en får en liste på alle reseptgrupper, velg 

en. 

Takeaway Mva. Evt. Mva. 

Bilde Hvilket bilde som denne skal ha, vis det brukes 

bilder 
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Ant. deler av resept Hvis man lager en resept for f.eks. saus så 

bruker man x antall deler av forskjellige ting. 

Dette vil gi en sausblanding som kan deles i 

porsjoner. Her setter man inn hvor mange 

porsjoner det gir. 

Enheter av resept Her velger man hvilken enhet f.eks. FL for 

flaske. Trykk F4 for valg 

Endret av Kommer fra systemet 

Endret dato Kommer fra systemet 

Description Beskrivelse 

 

Nedre del av vinduet: 

Vare/resept Velg hvilken vare som skal brukes 

Type Kommer automatisk 

Ant. Enheter Hvor mange enheter av denne varen skal 

resepten ha 

Enhet Hvilken type enheter er det, f.eks. CL 

Kost Pris på varen f.eks. på 1 CL, kommer oppsette i 

Vare 

Total kost Kommer automatisk 

Produksjons svinn Kalkulert svinn 

Endret av Hvis en endrer på ingrediensen(e) kommer 

dette automatisk her 

Endret dato Samme gjelder her 
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Hovedmenygruppe 

 

Her er det bare nr. og Navn som skal fylles inn. Hovedmenygruppe er et av valgene i Skjermprofil. 

 

Menyvalgsprofil 
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Her legges det inn for eksempel om varen skal veies, om det skal legges inn pris hvis prisen er 0, om 

rabatt er tillatt, hvis vekt er krysset av så legges vekt på fat/skål inn her etc. 

Nr. Nummer på menyvalgprofilen 

Navn Navn på menyvalgsprofilen 

Tara Vekt på skål/fat hvis varen som bruker 

menyvalgsprofilen skal veies. 

Ant. tilgjengelig Antall retter tilgjengelig 

Rabatt tillatt Om det er tillatt rabatt på menyvalg som ligger 

under denne menyuvalgsprofilen 

Utlegg Brukes denne menyvalgsprofilen for utlegg 

Delt menyvalg Om menyvalget kan deles 

Hovedrett Om menyvalget blir telt som hovedrett 

(rapporter) 

Inngi pris når pris=0 Valgfri pris på kassen 

Veies Om varen skal veies eller ikke 
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Bruk Buzzer Bruk av Buzzer eller ikke 

Annen avdeling  

Salg mva Hvilken mva-kode brukes på vanlig salg 

Takeaway mva Hvilken mva-kode brukes på Takeaway 

Solgt fra lager Fra hvilket lager varen selges fra, hvis F&B 

bruke. 

Endret av Kommer automatisk ved lagring 

Endret dato Kommer automatisk ved lagring 

Type Type menytype 

 

 

 

Skjermprofil 

 

Skjermprofilen gjør det enklere å finne fram de forskjellige menyvalg på PosClienter. 

Når man legger til en skjermprofil på en eller flere menyvalg vil de aktuelle menyvalg bli samlet under 

denne fanen på PosClienten. 
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Nr. Nummer på skjermprofilen 

Navn Navn på skjermprofilen 

Hovedgruppe Hvilken hovedgruppe den hører til 

Bild Hvis bilde brukes legges det her 

Sorter på Hvordan menyvalgene sorteres 

Endret av Kommer automatisk ved lagring 

Endret dato Kommer automatisk ved lagring 

 

 

Meny 

Velg meny for å legge varen i menyen, eventuelt lage en ny med å skrive i den hvite linjen. 

Fyll ut med nummer, menynavn, evt. om det skal være TakeAway som default, evt. lager og 

menyvalgsprofil 

  

Nr. Nummer på meny 

Navn Navn på meny 
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Bruk takeawaypris Skal takeawaypris være standard eller ikke 

Bilde Hvis bilde brukes legges det inn her 

Solgt fra lager  Hvis F&B brukes legge standarlager inn her 

Menyvalgsprifl Hvilken standard menyvalgprofil som bruks 

Endret av Kommer automatisk ved lagring 

Endret dato Kommer automatisk ved lagring 

 

Marker menyen du vil legge varen inn i og trykk deretter  

 

De samme kolonner kommer opp her. 

Velg så fanen «Menyvalg» 
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Da kommer man inn i bildet der alle menyvalgene i menyen er 

 

For å legge til en vare, gå til feltet Vare/resept.  

Klikk her og velg i listen som du får i dropdown-listen (pilen ned til høyre i feltet). 

Hvis du har varenummer/reseptnummer skriv det i feltet ID. Klikk på aktuell linjen og den vil legge 

seg i liste.  Bruk Tab for å gå videre i listen. Type vil bli fylt inn automatisk 

Nr. Nummer på menyvalget, kommer automatisk 

Vare/Resept Navn på menyvalget 

Type Kommer automatisk 

Skjermprofil Hvilken skjermprofil varen skal liggeunder å 

Skriverprofil Hvis det er ønskelig at menyvalget skal skrives 

på en bongskriver settes det inn her. 

Kjøkken/bar 

Favoritter  

Salgspris Hva varen skal selges for inkl. mva. 

TakeAwaypris Hva varen skal selges for når takeaway inkl. mva 

Bilde Hvis man ønsker bilde på menyen isteden for 

tekst 
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Menyvalgsprofil Hvis man ønsker en annen profil enn det som er 

satt opp som standard, velges fra 

dropdownmeny 

Solgt fra lager Hvilket lager varen skal belastet, velges fra 

dropdownmeny (hvis bruk av F&B) 

Endre dato Kommer automatisk ved lagring 

Endret av Kommer automatisk ved lagring 

Tilleggsinfo Den info som legges inn her kommer på 

kvitteringen 

Strekkode Kommer automatisk fra vare, hvis det er  

Leverandør Hvis det er ønskelig at man skal bruke annen 

leverandør en det som er lagt opp på varen 

 

Forenklet meny 

Dette er en funksjon som er styrt fra et parameter i System oppsett/Globale innstillinger. 

Parameter Globale innstillinger – Type av meny registering settes til Easy. 

Denne type meny er en enkel måte å registrer vare/meny på, men den gir en del begrensninger, bl.a. 

kan man ikke bruke resepter og man har bare en meny. 
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Nr. Nummer på menyvalget, valgfritt 

Navn Navn på menyvalget/varen 

Vareprofil Velg hvilken vareprofil som skal brukes 

Skjermprofil Velg hvilken skjermprofil som skal brukes. 

Hvilken fane varen skal ligge under på kassen 

Varegruppe/Gruppesplitt Hvilken varegruppe hører varen til. 

Menyvalgsprofil Velg hvilken menyvalgsprofil som skal brukes 

for varen 

Kostpris Kostpris på varen.  

Kommer automatisk med 1 kr. 

Salgspris Hva salgsprisen skal være, dette er inkl. mva 

Takeawaypris Hva takeawayprisen skal være, inkl. mva 

Endret av Kommer automatisk 

Endret dato Kommer automatisk 

Strekkode Hvis i bruk, så legges det inn her. 

Skriverprofil F.eks hvilken kjøkkenprinter skal aktiveres 
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Gå deretter til Grunnlagsdata/Avdeling. Velg riktig avdeling og trykk på  

Nederst i venstre hjørne knytter man avdeling til meny.

 

Hvis menyen skal ha begrenset tilgjengelighet så husk og evt. endre dato. Hvis du ikke ender default 

dato vil den bli tilgjengelig fra du legger den inn og til 31.12.2099. 

Hvis det skal bruks trunkgruppe legges det inn her. Tykk «Ny trunkgruppe», legg inn navnet du vil 

bruke på trunkgruppen. 

Hvis man skal ha kommentarknapper tilgjengelig på PosClienten legges de opp her, trykk «Ny 

kommentar» og velg fra listen som kommer opp. Det vil bli bare de kommentarene du velger inn her 

som da er tilgjengelig på PosClienten, hvis du lar denne listen være tom vil alle kommentarer som er 

lagt inn i Kommentar være tilgengelig. 
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Systemoppsett 

Klientoppsett 

 

Under dette valget legges de aktuelle klientene opp. 

Når man skal legge inn en ny kassen gjøres dette på samme måte som ellers. 

Nr. på kassen er valgfritt, navn er som oftest det samme navnet som på kassen, type velges fra listen, 

hvis det skal være en kasse med autologin så velg ansatt (det samme gjelder hvis dette er en 

chasfree-enhet), velg avdeling og meny, kryss av for aktiv, evt. låst til avdeling og evt. autologin.  

Kassen vil nå dukke opp under riktig avdeling under Globale innstillinger. 

Alle felter kommer fram hvis man endrer bildet med knappen  
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Nr Valgfritt nummer på kassen. Bruk gjerne samme 

nummer som kassen har 

Navn Navn på klienten 

Aktiv Om kassen er aktiv eller ikke,  

Avdeling Hvilken avdeling den er knyttet til, velges fra 

dropdownmeny 

Lås avdeling Om den er låst til den aktuelle avdeling 

Meny Valgfri, hvilken meny den skal logge på til. 

Trunkgruppe Valgfri, hvilken trunkgruppe 

Ansatt Valgfri, evt. hvilken ansatt som skal logges på 

Auto logg inn Om kassen automatisk skal logge på den 

ansatte som er valgt 
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Type Om dette er en posclient eller dispenserservice 

WWBProtocol Hvis dispenserservice, hvilke protokoll brukes 

Dispenserinfo Comport som brukes hvis dispenserservice 

Terminaltype 0 

Beskrivelse Valgfritt 

Endret av Kommer automatisk ved lagring 

Endret dato Kommer automatisk ved lagring 

 

Skriveroppsett 

 

Legg inn samme nummer som under Klientoppsett, bruk også samme navn eller tilnærmet, kryss av 

for aktiv, logisk navn på skrivertjenesten, evt. reserve kø, velg hvilken skrivertjeneste som skal 

brukes.  Bruk / før navnet hvis dette skal være en Windows printer 
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Alle felter kommer fram hvis man endrer bildet med knappen  

 

Nr Valgfritt nummer på profil Bruk gjerne samme 

nummer som kassen har 

Navn Navn på skriveproifl, gjerne noe du assosiere 

med kassen 

Logisk skriver navn Brukes i bl.a SO-manager, har du / forran er 

dette en windowskriver 

COM Port Number Hvilken komport  

Skriver tjeneste Hvilken kasse som styrer printeren 

Tilbake til lokal Skriver på lokal skriver 

Aktiv Er den i bruk eller ikke 

Nummerere utskrifter Skal utskriften nummereres eller ikke 

Bruk Power Notify Brukes for å få riktig feilmelding ved bruk av 

enkelte skrivere 
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Matriseskriver Er dette en matriseskriver, skrives det bare 32 

tegn. Bruker egne template som ligger i mappen 

PrintTemplate\Compatible33characters 

Bruk Blank Row Bruk blank rad 

Reservekø Hvilken skriver skal brukes hvis hovedskriver 

feiler 

Foretak Hvilket foretak hører skriveren til  

Avdeling Hvilken avdeling hører skriveren til 

Endret av Kommer automatisk ved lagring 

Endret dato Kommer automatisk ved lagring 

 

 

Skriveprofil 

 

Her defineres hvilke printere som menyvalget skal skrives ut på. Legges inn under Menyvalg og 

kolonnen Skriveprofil. 

En skriveprofil kan ha flere printere koblet sammen. Det betyr at hvis en har flere Menyvalget vil bli 

skrevet ut på flere printere. Her velger man om den også skal være en Billettprinter (brukes sammen 

med modulen Billetter). 

Alle felter kommer fram hvis man endrer bildet med knappen  
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Nr. Valgfritt 

Navn Navn på profil, valgfritt 

Enkelbong Hvis denne brukes vil det komme ut enkeltbonger 

for hvert menyvalg 

Samlebong 1 Hvilken skriver skal ha bong, liste velge med F4 

Samlebong 2 Skal det skrive ut på flere printere, velg her 

Samlebong 3 Skal det skrive ut på flere printere, velg her 

Korreksjonsskriver Hvis korreksjoner, hvilken skrive skal dette skrives 

til 

Dispenserservice Hvilken skriver skal det skriver ut på hvis 

dispenser er i bruk 

Endret av Kommer automatisk ved lagring 

Endret dato Kommer automatisk ved lagring 

Kopi til lokal skriver Skal det skrive kopi til lokal skriver 

Bilettprinter Brukes sammen med bilettmodul 
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Globale innstillinger 

 

Her kan man endre de globale innstillinger. Vinduet til venstre er delt opp i et hierarki. På topp ligger 

konfigurasjonssetting som kommer som standard fra KDR. Under der har vi Firma, Avdeling og Klient. 

Over er det 2 knapper, en for å skrive ut og en for å arve oppsett. En kan for eksempel arve oppsettet 

fra firma ned til avdeling ned til klient. Merk den du vil arve til og trykk på arveknappen. 

I feltet til høyre for Skriveut knapen så har man mulighet til å søke fram riktig avdeling/kasse hvis 

man har mange kasser/avdlinger 

I det høyre vinduet har man parameter: 

 

App Settings 

Ladestasjon, tidsavbrudd etter leste kort:  Hvor lenge det skal gå får bildet endre tilbake til normalen 

i sekunder 

 

Bankterminaloppsett: 

Bankterminalport: Hvilken Com port bankterminale står koblet inn i. 

Bruk GPRS terminal:  True eller Fals, ligger på roten  
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ECR Ssl Certificat file: Brukes hvis det brukes ECR bankterminal, ikke Norge. Vises bare på roten 

Bankterminaltype: Hvilken type bankterminal, Verifone PIM eller Baxi, BBS, ECR, Samport 

IP-adresse for Bankterminal: IP adresse til terminalen 

Utskrift på bankterminale: Ja eller Nei 

 

Billett printer oppsett: 

BillettPrinter: Her kan man sette en fast printer for alle billetter. Denne overskrives det som står 

menyen, Velg printer fra dropdown listen 

Side bredde: Bredde på billetten. Vises på roten 

Side høyde: Høyde på billetten. Vises på roten 

Side topp: Hvor stor marg på topp. Vises på roten 

Side venstre: Hvor stor marg på venstre side. Vises på roten 

Til lokal printer: True eller False. Ønsker man å skrive på lokal skriver. Denne fungerer da ikke med 

Billettprinter-parametere.  

 

Bunntekst:  

Blank rad: Antall blanke rader  

Fet tekst: False elle True  

Line 1: Tekst på line 1 

Line 2: Tekst på line 3 

Line 3: Tekst på line 4 

Line 4: Tekst på line 4 

Dette gjelder kvitteringen. 

 

CashGuardOppsett: 

Bruk CashGuard: False eller True 

CashGuardComPort: Hvilken virituel comport er denne koblet til 
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CloudLogSetting (på rotnivå) 

ClientApiKey:  

CustomerName:  

IsEnableCloudLogForPosClient: False eller True 

PosServerApiKey: 

 

D Safe settings: (på rotnivå) 

Aktiver: True eller False 

Brukernavn: SMTP brukernavn 

D Safe, url for kvittering: URL 

SMTP Passord: SMTP Passord 

 

Diverse 

CurrentConfiguration:  

IsUseTokenAuthenticate: False eller True, på rootnivå 

 

Eksterne bestillinger oppsett 

AutomaticConfirmMCashOrder: True eller False 

EmpoyeeID:  Hvilken ansatt skal de knyttes til 

MerchantID: Id  

Orderman ServerHost: Ip-adresse til Orderman 

Payment base URL: https://vipps-prod.snappo.com 

Payment Short link:  

PosID: Hvilken posid skal den knyttes til 

Print a Mcash QRCode: True eller False  

SendCancelForPrepaid: True eller False 

Snappit Base Url: Snappit Url f.eks. https://vipps-prod.snappo.com 
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Sync MCash Order Interval (Sekunder): Antall sekunder for mellom hver synk 

 

E-mail varsel: Til bruk for å sende kvittering til kunde på mail 

Brukernavn: kdrsmtp (SMTP brukernavn)  

E-mail: regning@kdr.no Mail fra 

Mail til:  

MailBody: Ev. tekst 

MailSubject: Evt. tema på mail 

SMTP Aktiviserer SSL: True eller False 

SMTP Passord: xxxxxxxxx (SMTP passord)SMYP Server IP:  smtp-event18.webhuset.no 

(serveradresse) 

SMTP Server Port: 587 (SMTP server port) 

 

External Orders Setting v2 (på rotniva) 

Department: Avdeling 

LocationId: 

Menu: 

Secret: 

SnappitVersion: V1 eller V2 

 

F&B oppsett 

Konflikt ved telling på PosClient: TakeLast eller Merge 

Synk ved telling på PosClient: Synktid i sekunder 

Tillatt telling på terminal: True eller False 

Tillat å bekrefte telling på terminal: True eller False 

Tillat å starte en telling på terminal: True eller False 

 

mailto:regning@kdr.no
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Favorittoppsett: 

Automatisk tilbake til favoritter: True eller False 

Bruk egendefinert fontstørrelse Hvor stor skrift skal være på menyvalgsknappene. False  

Egendefinert font størrelse på favoirttknapper: Ønsket størrelse i punkter 0 er defalut størrelse 

Favorittoppsett: Marker linjen og trykk på knappen  som kommer fram ut til høyre: 

Følgende vindu kommer da opp: 

 

Velg meny og eventuelt klokkeslett favorittsiden skal vises. Har du satt opp at du skal ha flere 

favorittsider fil du ha flere valg under Favorittfane. 

Her drar man menyvalgene fra menyen til oppsettet øverst.  Hvis det står et tall i ruten eller det står 

et menyvalg må man dra dette ned til listen før man kan plassere noe i ruten. Legger man samme 

menyvalg inn to ganger f.eks. under hverandre får menyvalget dobbel høyde på kassen. Husk å lagre 

etter endringer er gjort. 

Sett menybakgrunnsfarge på: True eller False 

Sider av favoritter: Antall sider med favoritter 

Vis favoritter: True eller False 
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Globale innstillinger: 

Adresse 1-4: Navn og adresse 

Alltid håndhev låst avdeling: Yes eller NO 

Avansert kundekort database: Yes eller No. Hvis denne står til Yes så må man søke for å få fram kort 

i kundekort (på rootnivå) 

Billettmal: Hvilken mal, skal brukes for utskrift. Denne overskrives av det som evt. er valgt i meny 

Bruk bordplan: Yes eller No. Skal Bordplan brukes på PosClienten 

CashFree oppsett: Hvilken avdeling, settes på klientnivå???? 

Dato for bokføring av korreksjoner: Ikke implementert 

DefaultMenuContentId:  

Egendefinert oppvalueringsbeløp på loader Hva det skal stå på knappene på Loader. F.eks. 

5,10,15,20 el. 50,100,200,400 

En konsolideringsrapport pr. foretak: True elle False. Rapporten blir lagret på c:\reports (på rot nivå) 

ForceCommentonInvoice: Yes eller No 

Forenklet kundekortregistrering: Yes eller No. Hvis No så vil menyen Kundekort endre seg 

Gyldighets domene: Her setter man gyldighetsdomene for foretakene og avdelingene.  

Intervallet (i sekunder) for oppdateringer av meldinger. Hvor ofte skal meldinger oppdateres på 

klienten 

Kostpris kalkulering: Skal FIFO eller siste pris gjelde (på root nivå) 

Kringkast PosServer: False eller True 

Lisens: Her legges et lisensnummer inn f.eks. org.nummer. Får ikke startet posclient hvis tomt 

Lokal: Hvilken overskrift skal brukes 

Max beløp for uttak: Hva som er max beløp for uttak i systemet. 0 er default og da ingen grense 

Mva. inkl. i menyprisen: Yes eller No0 

Navn: Navn på installasjonen, brukes under visse omstendighet på utskrift av billett 

Navn på installasjon: Det er påkrevet at det ligger info her, får ikke startet posclient hvis tomt 

Oppdateringsfrekvens for bordliste: Antall millisekunder 
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Organisasjonsnr: Org nummer på firmaet, kommer fram i toppen på kvitteringen 

Print avstemmings rapport ved dagsavslutning: True eller Fals 

Prioritert mva-kode: Menu eller Vare 

Prisforslag: True elle False, Skal det komme prisforslag eller ikke når man legger inn vare i menyen. 

RecipeFotter: F.eks Have a nice day 

Restbeløp posteres som tips på kreditt: Yes eller No. Gjelder kort 

Retur kommentar: True eller False, Hvis true må det skrives en kommentar ved retur 

Serienummer: (på root nivå) 

Sidestørrelse: 500 (gjelder antall linjer som vises i manager) 

Skriveradresse for avstemmingsrapport: Hvilken skriver skal skrive ut avstemmingsrapporten (på 

root nivå). Skal være\\ip-adresse\printernavn 

Spør om prosjekt ID ved Innlogg: True eller False. Hvis tillat å bruke prosjekt så skal man slå inn id 

når man logger på. 

StartID for klippekort: På hvilket nummer startet klippekort 

Strekkodetype for bilett: QR eller EAN128 

Subsidie: True eller False (på root nivå) 

System tidsavbrudd: Hvor lang tid før time-out (i minutter) før systemet loger fra Manager, 0= ingen 

time-out. Ikke implementert 

Telefon: Telefonnummer, kommer fram i toppen på kvitteringen 

Tillat negativ lager på manuelle etterfylling: True eller False 

Tillat å slå sammen delbord ved betaling: False eller True. Om du skal ha mulighet til å samle 

stoler/sub-bord til en regning/bord ved betaling 

Tillate å bruke flere kundekort som betaling på en regning: True eller False 

Tillatt å bruke prosjekt: True eller False, Skal prosjekt ID brukes eller ikke 

Tillatt å taste inn kortnummer manuelt: Yes eller No. Gjelder kundekort 

Total antall klippekort: Hvor mange klippekort kan brukes 

Tvungen kommentar ved sletting: True eller false 

Type av meny registrering: Standard eller Easy  
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Vis PIN-kode i hovmester sin alle bord liste: True eller False, Skal hovmester se pinkoder til de 

ansatte i listen over alle bord. 

 

GoldRes Integration 

Company Code: Koden for dette finnes I GoldRes, legg inn denne her 

GoldresUserId: Koden for dette finnes I GoldRes, legg inn denne her 

Send Message to GoldRes: Skal stå til True hvis integrasjon er i bruk 

URLGoldRes: URL for GoldRes 

 

Hoteloppsett: 

Aktiver hotel: False eller True 

Biter pr sekund: Skal være det samme som hotellsystemet 

Com port: Den som brukes mot hotellsystemet 

Heartbeat Interval (seconds): Hvor ofte skal man gjøre oppkobling mot hotellsystemet. 0 betyr ikke i 

bruk. På rot nivå 

Hotell System: Hvilket system som er integrert 

Hotell kredittype: C eller K.  Finnes to forskjellige typer kredittkort. 

Kommunikasjonstype: Skal være RS232 

ReceiveTimeout: 5000 

RetryTimes: Hvor mange gange skal det forsøkes å sendes 

Sendtimeout: 5000 

Skatte klassifisering: 1 eller 2, valgfritt 

Stoppbiter: Kommer an på hotellsystemet 

TcpIpAdress: Kommer an på hotellsystemet 

TcpIpPort: Kommer an på hotellsystemet 

 

Kasseskuffoppsett  

Autolås skjerm ved åpen kasse (i sek): Antall sekunder 
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Bruk kasseskuff på skriver: True eller False. Om kasseskuffen er koblet til skriver eller ikke.   

Navn på kasseskuff: Kommer igjen i SOManager på PosClienten 

 

Kjøkkenskriver parameter: 

Bruk standard font: None, Big eller Normal font 

CommentfontStyle: None, Big eller Normal font 

Dobbel høyde og lengde på «Antall»: True eller False. True betyr dobbel størrelse på antall 

Dobbel høyde og lengde på «Menyvalgsnavn»: True eller False. True betyr dobbel størrelse 

Menyvalg 

Dobbel utskrift: True eller False 

Et menyvalg pr. bong: True eller False. Hvis True får du et menyvalg pr. bong, har du f.eks. 3 

menyvalg får du 3 bonger 

Fet tekst «Ansattnavn»: True eller False 

Fet tekst «Bordnummer»: True eller False 

Fet tekst «Kommentar»: True eller False 

Fet tekst «Tid»: True eller False 

Klipp produksjonsbonger sendt til samme skriver: False eller True 

Overskrift på barbong: True eller False. Skal det være overskrift BAR på barbong 

Overskrift på korreksjoner: True eller False. Skal det være overskrift KORRESJONER på 

korreksjonsbong 

Skal Centiliter tekst «CL» skrives på bongen: True eller False. Skal teksten CL stå på bongen 

Skjermprofil: Ikke implementert 

Skjermprofil navn: Ikke implementert 

Skjermprofil tekst: Ikke implementert 

Skriv ut som bestilt: True eller False. Hvis True så skrives det ut som det står på kassen 

Skriv beskrivelse: No, Yes og Replace.  Skal tilleggsinfo på menyvalget skrives, evt. byttes med det 

som står i Tilleggsinfo-feltet 

Sorter bonger pr. menytype: True eller False. 
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Vis «Ansattnummer»: True eller False. 

Vis «Avdelingsnavn»: True eller False. 

Vis «Avdelingsnummer»: True eller False. 

Vis «Avdelingstekst»: True eller False. 

Vis «Bongnummer» (stigende): True eller False. Vis regningsnummer på bongen 

Vis «Bordtekst»: True eller False. 

Vis «Dato»: True eller False. 

Vis «Menyvalgsnummer»: True eller False. 

Vis «Pris»: True eller False. 

Vis «Splitt antall deler»: True eller False  

Vis ansatttekst «E:» True eller False, viser ansattes navn 

Vis overskrift for «Dele Menyvalg»: True eller False, vis DELMENYVALG på bongen når deling av 

menyvalg gjennomføres 

VisibleEatIn: True eller False 

 

Kortleseroppsett 

Behold 0 i kortnr: True eller False. Hvis True så leses null som står først i kortnummeret 

MSR kortleser 1 spor: Som oftest Track2 

MSR kortleser 2 navn: Hvis man har to lesere settes navnet fra leser nr. 2 i SO Manger her. Dette kan 

jo være kortleseren på kassen, hvis man har en bordleser i tillegg. 

MSR kortleser 2 spor: Som oftest Track2 

Navn på kortleser: Samme navn som brukes i SO Manager 

Start spor 1: Brukes ikke for OPOS leser, kan komme til anvendelse hvis bruk av Keyboard leser 

Start spor 2: Brukes ikke for OPOS leser, kan komme til anvendelse hvis bruk av Keyboard leser 

Start spor 3: Brukes ikke for OPOS leser, kan komme til anvendelse hvis bruk av Keyboard leser 

Stop spor 1: Brukes ikke for OPOS leser, kan komme til anvendelse hvis bruk av Keyboard leser 

Stop spor 2: Brukes ikke for OPOS leser, kan komme til anvendelse hvis bruk av Keyboard leser 
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Stop spor 3: Brukes ikke for OPOS leser, kan komme til anvendelse hvis bruk av Keyboard leser 

 

Kundedisplayoppsett: 

Kundedisplaykode: 865 

Kundedisplay linje1: Hva skal stå på kundedisplay 

Kundedisplay linje2: Hva skal stå på kundedisplay 

Kundedisplaynavn: Samme navn som i SO Manager LineDispaly, som oftest KDR.CustomerDisplay 

 

Kvitteringsoppsett: 

SendReceiptasEmailWhenEmailAdressisRegisterdonCustomer: Yes eller No 

Skriv nettobeløp: Yes eller No Med moms eller ikke 

 

Multipay oppsett: (kan ha inntil 4 bankterminaler) 

Banktemrinal 1: Droppdownmeny henter info fra Banterminaloppsett 

Banktemrinal 2: Droppdownmeny henter info fra Banterminaloppsett 

Banktemrinal 3: Droppdownmeny henter info fra Banterminaloppsett 

Banktemrinal 4: Droppdownmeny henter info fra Banterminaloppsett 

 

Oppsett for touch funksjoner: 

Oppsett av funksjonstaster: Marker linjen og trykk på knappen , følgende dialogboks kommer 

opp: 
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Her kan man endre bilde for hva som skal vises av funksjonstaster i PosClienten. Ettersom det finnes 

flere funksjonstaster en det er plass til i PosClienten anbefales det at man velger ut de funksjoner 

som blir mest brukt på den aktuelle installasjonen. For å fjerne eller legge til funksjoner bruker man 

«drag and drop». Husk å lagre etter at endringene er gjort. Hvis man legger samme knappen på flere 

linjer så blir knappen større i Posclienten 

 

Orderman oppsett 

EnableOrdermanDevice: False eller True 

Er Orderman tilknyttet til skriver: True eller False, True hvis en har belte skriver. 

Orderman Baudrate: 115200 

Orderman Comport: Com1 

Scancode mapping: Her velger man hvilket utseende (meny) som skal vises på Orderman, kommer 

fra OManMap i Grunnlagsdata.  

 

Performance Track 

Intervall for lagring av ytelsesdata: Intervall, i sekunder, for lagring av ytelsesdata til disk 
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Tidspunkt for opplasting av data: Tidspunkt for opplasting av data til posserver 

Tillate ytelses logging: Spor ytelsen til noe hovedfunskjoner, eks. hente bord og lagre bord 

 

Portoppsett:  

Aktiver: True eller False, skal port aktiveres eller ikke 

Biter pr sekund: Hastighet 

Bruk kasseskuff som Barrier: True eller False.  

Com Port: Hvilken COM port 

Databiter: Vanlig datasendingsparameter f.eks. 8 

Håndtrykk: Kommunikasjonsmetode 

Kommando: Hvilken kommando skal sendes for å åpen porten. Denne kommandoen får man fra 

portleverandør,  

Paritet: Kommunikasjonsmetode 

Send timeout: Kommunikasjonsmetode 

Stoppbier: Kommunikasjonsmetode 

 

Regningsoppsett: 

@ pris på regning: True eller False. Vis enhetspris på regningen 

Kr. 0,- på kvittering: True eller False.  Vis nullpris på regningen,  

Skrive avdelingsnavn: True eller False.  Skal avdelingsnavn skrives på regningen 

Skriv menyvalget sin tilleggsinfo på regningen: True eller False 

Sortering av menyvalg: Hvordan kvitteringen skal se ut, alfabetisk, ID, som bestilt 

Standardskriver: Hvilken skriver er det som brukes. Velg fra Skriveroppsett. 

UseESCPrinter: True eller False 

 

RFIDoppsett: 

Dataformat: «Normal» eller «Reverser». Kommer an på om HEX-koden skal leses forfra eller bakfra. 
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RFID navn: Samme navn som brukes i SO Manager. 

 

Scanneroppsett: 

Navn på skanner: Samme navn som brukes i SO Manager. Dette er for å lese Strekkode 

 

Serveroppsett: 

Aktiver opplasting av alle regninger til Protel: False eller True 

Aktiver utskrift av kvittering på Paypoint Connect: Fals eller True. For utskrift på bankerminal ved 

bruk av trådløs Veifone terminal 

Ansatt status, aktiver sjekk ansattstatus: True eller False, sjekker mot server 

Ansatt status, intervall: Intervall i sekunder 

Dagen avsluttes kl.: Klokkeslett, skal ha format HH:MM:SS. PosClienten vil automatisk logge ut på 

dette tidspunktet hvis det ikke er logget ut tidligere. 

Forsinkelse før automatisk prosessering av regning: Etter at bestillingen er markert som betalt, vil 

den bli satt til kontant etter angitt tid 

Installasjonspassord: Passord som evt. brukes når du installerer klient, er på rootnivå 

RestartPayAtTableMiddleTime: klokkeslett 

StartPayAtTableMiddle: False elle True 

Tid for utskrift av dagsrapport: Når skal utskrift av dagsrapporter starte 

Tillat forespørsel på bordnummer på PaypointConnect: False eller True 

 

Strekkode utskriftinnstillinger:  Bare tilgengelig på rot nivå 

Side bredde: Bredde på etiketten som skal skrives ut 

Side høyde: Høyde på etiketten som skal skrives ut 

Side Topp: Hvor mye luft over 

Side Venstre: Hvor mye luft til venstre 
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Synkoppsett: 

Bruk p2p synkronisering: True eller False. 

Intervallet (i sekunder) for synk av bord: Tid mellom synk av bord når p2p står til True 

Synk periode: Hvor ofte skal kassen kjøre synk. I minutter 

Tillate synkronisering av bord mellom klienter: Hvis True og p2p er True vil synk mellom bord foregå 

 

Terminaloppsett: 

Aktiver foreløpig kvittering: Fals eller True 

Alle grupper sortert etter: ID, Navn eller gruppe ID 

Antall transaksjoner som vises i ladestasjon: Hvor mange vise på Loader, på rootnivå 

Autoaktiver «Takeaway» eller «Spis Her»: True eller False, hvis True så vil et dialogvindu komme 

opp med spørsmål om «Takeaway» eller «Spis Her» når en trykker på et menyvalg 

Autolukk etter oppgjort: Yes eller No 

Autolukk timeout: Antall sekunder som går til kassen automatisk går til innlogging.  0 betyr ikke 

aktiv. 

Automatisk slett salg: Kansellerer salget etter satt tid (sekunder) og sletter varene i salgsvinduet. Må 

være mere enn 15 sekunder. 

Bankterminal funksjon: Tip eller CashBack. Skal system håndtere uttak av penger på bankterminal 

ved integrasjon 

Begrense bruk av kundekort til foretak: True eller Fals. Kundekort kan begrenses til foretak. 

Begrensningen gjøres under Kundekort – Firma 

Behold klient database i antall dager: Antall dager 

Bekreft antall: True eller False. Hvis True og kelneren slår inn f.eks. 3 x menyvalg og etterpå slår inn 1 

x samme menyvalg så får man spørsmål om man ønsker å endre antallet.  

Bekreft totalbeløp: Yes eller No. Skal kelneren ha mulighet til endre totalbeløpet eller ikke på 

kredittkjøp  

Beskjed opphold for kundekort: Hvor lenge bilde med info vedr. kundekort skal vises før det går over 

til normal meny igjen 

Beskjed visningstid: Ant. Sekunder som informasjon beskjeder skal vises på skjermen 

Bruk Buzzer: False elle True 
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Bruk ikoner: True eller False. 

Bruk menygruppe: Yes eller No, Hvis denne er satt til No, så vil klienten bruke favorittoppsett i stedet 

for menygrupper 

Funksjon: Hvilken type kasse det:   

Bar og Restaurant: Regning kan bli lagret og hentet opp fra bord 

Loader: Brukes for å oppvalidere kort 

Kantine: For vanlig kantinebruk 

SelfService: Kunden drar sitt kort og kortet blir belastet automatisk 

Debit: Ikke i bruk 

CustomerSelfService: For kantinebruk, men med litt annet utseende enn SelfService 

Hopp automatisk til oppvalidering: Yes eller No: Hvis Yes, går den automatisk til oppvalidering hvis 

det ikke er nok penger på kortet. 

Ingen tvungen kontantregistrering på retur av vare: True eller False 

Korttype bordkort: Hvilken korttype som brukes til bordkort, listen som er tilgjengelig er korte som 

ligger under Kundekortoppsett. 

Ladestasjon transaksjonstidavbrudd: Antall millisekunder for hvor lang tid det skal gå før loader 

avbryter transaksjon 

Last kopi av regning fra server: Yes eller No 

Last parkert regning fra server: False eller True 

Les billett: Yes eller No. Settes til Yes på porter 

Maks antall kopier av regning: Skal stå til 1, ikke mulig å endre 

Max beløp for innskudd på kort: Hvis 0 ikke aktiv 

Meny pin-kode: Pin-kode for å komme inn i meny ved bruk CustomreSelfService modus 

Menyvalg for telling av billetter: Hvis man setter «Valider billett» til No, hvilket menyvalg/billett skal 
man da benytte for å telle billetter?  
 
Minimumsbeløp for innskudd på kort: Hvis 0 ikke aktiv 

ShowCustomerNameOnPosClient: Yes eller No 

Skriv automatisk ut z-rapport: False eller True 
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Skriv kundeadresse på regningen: True eller False, på rotnivå 

Skriv regning automatisk: Yes eller NO 

Skriv regning automatisk etter oppgjørsform: Yes eller No. Automatisk regning etter betaling 

Skriv regning automatisk etter retur av vare: Skal det skrives ut kvittering automatisk eller ikke ved 

retur  

Skriv ut produksjonsbong før betaling: True eller False 

Slett salg når ikke nok penger på kortet: True eller False. 

Slett salg ved for lite balanse: True eller False. Til bruk ved CustomerSalesService modus 

Spør etter oppgjørsform: Yes eller No.  Mulighet for delbetaling hvis det ikke er nok penger på 

kundekortet. Hopp automatisk til oppgjørsform må stå til No for at dette skal fungere. 

Standardbord nr. før splitt: Standard bordnr.  brukes hvis en regning uten bordnummer skal splittes. 

Slå av tvungen synk ved oppstart: True eller False 

TakeAway gjelder for hele regningen: False elle True 

Tillat kundefaktura ved bruk av debetkort: True eller False. Gjelder kundekort 

Tillat å angi totalt beløp før valg av betalingstyper: True eller False 

Tillat oppvaluering av flere kundekort på samme regning: True eller False 

Tips på kundekort: True eller False. Hvis True kan man slå inn totalbeløpet etter man har dratt 

kundekortet. 

Tvungen kontant registering: True eller False. Hvis True kunden gjør opp med kontant så må beløpet 

som mottas slåes inn før en får gjort opp regningen  

Tvungen registering av veksel: Må stå til True 

Underordnet valuta i kundedisplay: Yes eller No 

Utvidet kundedispaly: False eller True, for bruk hvis du har stor skjerm som kundedispaly 

Valider billett: Yes eller No. Skal billetten valideres før porten åpnes. No betyr at den åpner for 

uansett bar/scann-kode.  

Vis avansert UI: True eller False. ? 

Vis betalt beløp etter betaling: Ja eller nei 

Vis kundekort saldo i kundedisplay: True eller False 
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Vis kundenavn i kundedisplay: True eller False 

Vis kundenummer i kundedisplay: True eller False 

Vis siste oppdaterte tidspunkt på kvitteringslisten: True eller False 

Vis subtotal i kundedisplay: True eller False 

WarningTimeForTableNotInUse: Settes i minutter. Hvor lang tid det skal gå får bord skifter farge i 

bordplan på PosClienten. 

 

Valutaoppsett 

Aktiver flervaluta: True eller False (bare på rot) 

Standard valuta: Normalt er NOK 

Synk valutakurser mot bank: True eller False, på rotnivå 

Tidspunkt for synk av valuta: Når skal valutakursen synkes (bare på rot) 

 

Vektoppsett: 

ComPort: Hvilken comport vekten står i 

Navn på vekt: Samme navn som i SOManager. Standrd kdr.scale 

Serial modus: True eller Fals, Standard er Fals, hvis True skal man slippe å legge den inn i SOManager 

 

VippsSettings 

CallBackHost: Kunde må bestille integrasjon 

ClientID: 

Clientsecret: 

ECOMMERCESubsriptionKey: 

GetTokenSubscriptionKey: 

Merchantid: Kunde må bestille integrasjon 

MerchantidSerialNumber: Kunde må bestille integrasjon 

SecretToken: Kunde må bestille integrasjon 
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TokenUrl: 

VippsBaseUrl: https://gw.dnbnor.no:1447/vipps/ 

VippsCeriticateFile: Kunde må bestille integrasjon 

 

Bankterminaler 

Hvis man ønsker å ha flere bankterminaler koblet til 1 kasse så sette det opp her. PS i Globale 

innstillinger må bankterminaltype stå til NotConfigured. 

 

Her kan man definere x antall terminaler, men bare 4 stk kan brukes på hver kasse, slik at hvis man 

har flere kasse og flere bankterminaler som man ønsker å knytte til de forskjellige kassene så er navn 

på de enkelte bankterminaler viktig slik at man skiller de ut fra hvilken kasse de skal tilhøre. 

Nr. Nummer på bankterminal, valgfritt nummer 

Navn Navn på bankterminalen 

IpAdresse Hvis kommunikasjon er på ip, legges ip-adresse 

til bankterminale inn her. Port må da stå til 

NULL 

Port Hvis bankterminalen er knyttet til kassen med 

kabel så sette hvilken comport den er knyttet til 

her. IPAdresse må da være tom 

Print til lokal Hvis det skal skrives ut kvittering på lokalprinter 

krysser man av her. 

Dispaly Ikke i bruk 
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I Globale innstillinger defineres de aktuelle bankterminalene slik. Dette gjøres på clientnivå. 

 

Til høyre i listen har man en dropdownmeny for å velge banktermial. 

 

 

 

 

 

 

Kundekort 

Gå til menyen Kundekort 

 

Hvis ønskelig kan man først begynne med å lage en mal. Dette medfører at når man legger til nye 

kundekort så er mye allerede ferdig definert i malen. 
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Firma 

 

For å legge inn et nytt firma kan man gjøre dette i den hvite linjen eller man kan trykke på   og 

deretter trykke på . Følgende vindu vil da komme opp: 
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Skriv inn navn på firma evt. priskategori, rabattprofil. Hvis firmaet skal ha automatisk oppvalidering 

av sine kundekort fyller man inn beløp, hvilken dag i måneden det skal oppvalideres, hvis dette skal 

gå automatisk krysser man av for det. Hvis man krysser av for «Tilbakebetalingsbeløp» får man bare 

oppvalidert kortet for det som er blitt brukt den siste måneden, max det beløpet som står i 

«Innskuddsbeløp».  Intervall tid betyr at det man setter inn her er den tiden det skal gå mellom hver 

gang kortet benyttes. Foretak er hvilke foretak firma/kortet skal være gyldig i. Hvis det ikke står noe i 

Foretak så kortene gyldig i alle. Begrensingen vil da ligge i priskategori. 

Nr. Nummeret på firmaet, valgfritt 

Navn Navnet på firmaet 

Kontaktperson Navn på kontaktperson, hvis man har 

Email Mailadresse til firmaet 

Adresse 1 og 2 Adresse til firmaet 

Telefon Telefonnummer 

Postnummer Hvor firmaet holder til 

Rabattprofil Hvis firmaet skal ha en fast rabatt 

Ikke oppvaluer om over Hvis det står mere penger på kortet enn det 

som står her så blir ikke kortet oppvaluert, hvis 

0 så er det ikke aktivt 

Intervall tid Hvor lang tid det skal gå mellom hver gang 

kortet kan benyttes 

Innskuddsbeløp Hvor mye skal settes inn på kortet 

Maks grense ?????????? 

Merknad, merknad 1, 2, 3 og 4 Kan brukes i overføring til regnskap 

Priskategori Hvis det er lagt opp priskategori hentes det inn 

her. Trykk F4 så får man valget over alle 

priskategorier som er lagt inn i systemet 

Oppv. periode startdag Hvilken dato i mnd. skal oppvalideringen kjøres 

Siste oppvaluering kjørt Kommer automatisk når den er kjørt 

Land ??????? 

Prosjekt Hvis kortene som er knyttet til dette firma 

brukes i forbindelse med ett prosjekt så settes 



 
 

Side 80 
 

Brukermanual 2019 

ID inn her, må også settes til True  Gobale 

Instillinger. 

Tilbakebetal beløp Hvis man har automatisk oppvaluering, skal 

beløp som står igjen fra siste oppvaluering 

trekkes i fra det beløpet som skal oppvalueres 

Automatisk innskudd Hvor stort beløp skal settes inn 

Endret dato Kommer automatisk ved lagring 

Endret av Kommer automatisk ved lagring 

Navn Navn på foretaket som firmaet hører til, brukes 

hvis kundekort som er knyttet til firmat bare 

skal være gyldig på et begrenset antall kantiner. 

Foretak Hvilket foretak er knyttet til firmaet. 

Bare debetkort Hvis det gjelder bare debetkort krysses det av 

her. 

Nytt Foretak, Slett Foretak For å legge til eller slette foretak i listen 

Kundekort Liste over kundekort som er knyttet til dette 

firma. Spek. av kundekort se under Kundekort 

 

 

Periodisk oppvaluering 

 

Hvis du ikke krysser av for automatisk oppvaudering under firma, vil den aktuelle oppvalueringen 

havne inn i listen under valget Periodisk oppvaliuering. Trykk OK og de aktuelle kortene vil komme 

opp i et nytt vindu. Trykk Oppvaluer og kortene vil få det aktuelle beløpet satt inn. 
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Nr. Nummer på firmaet, kommer fra listen Firma 

Navn Navn på firma, kommer fra listen Firma 

Innskuddsbeløp Beløp, kommer fra listen Firma 

Tilbakebetal beløp Valget kommer fra listen Firma 

Automatisk innskudd Kommer fra listen Firma 

Opp. periodisk startdag Kommer fra listen Firma 

Siste oppvalidiering kjørt Kommer fra listen Firma 

 

 

Kundekortnummer Nummer på kundekort 

Kundenummer Nummer på firma 

Kundenavn Navn på kundekort 

Oppvalueringsbeløp Hvilket beløp kundkortet skal oppvalideres med 

 

Trykk Oppvalider og en rapport blir generert: 
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Kundekortmal 

 

Fyll inn nr og navn på malen i linjen som er hvit og trykk deretter   for å endre bildet. 

Du får da følgende bilde tilgjengelig: 
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Bruk av mal er valgfritt. 

Nr. Nummer på kundekortmal (valgfritt nummer) 

Navn  Navn på mal (valgfritt navn) 

Saldo Hvis kortet skal fylles opp når det blir opprettet 

Sjekk kredittgrense Skal det vær mulig å overtrekke kortet  

Kredittgrense Hvor mye skal det evt. være mulig å overtrekke 

Varslingsgrense Når gis beskjed det er lite penger igjen på kortet 

Gyldig til Hvor lenge skal kortet være gyldig 

Firma Hvilket firma skal kortet knyttes til 

Rabattprofil Hvilken rabattprofil skal kortet ha, hvis i bruk 

Priskategori Hvilken priskategori skal kortet ha, hvis i bruk 

Gyldig Gyldig eler ikke 

Korttype Debetkort, rabattkort eller kredittkort 
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Kommentar Kan legge til en kommentar 

Endret av Kommer automatisk ved lagring 

Endret dato Kommer automatisk ved lagring 

Intervall tid Hvor lang tid skal det går mellom hver gang 

kortet kan brukes, valgfritt 

De felt som blir fylt i her kommer automatisk når man lager et nytt kundekort og bruker malen. 

Forenklet kundekort 

 

Begynn med å legge inn nummer (nummeret som er på kortet) og navn, bruk TAB-tast for å bevege 

deg på linjen. 

Hvis du har laget en kundekortmal så velg den du skal bruke i dropdownlisten i feltet Kundekortmal. 

Den info du har lagt inn i malen vil da bli fylt ut. Hvis ikke må du fylle dette inn her, dette kan være 

firma, priskategori, rabattprofil, gyldig, sjekk kredittgrensen. Alle felt som har dette   ikonet må 

fylles i. 

Hvis du ikke bruker «Kundekortmal» så velger du firma i kolonnen for Firma, den info du har på 

firma, så som rabattprofil og evt. priskategori, intervalltid etc vil også da tilhøre kortet. 

Hvis du ønsker å endre i kolonnen beløp må du bruke   for å få gjort dette.  

Du får da opp følgende bilde: 
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Vis man ønsker å se historikk på kortet kan man trykke på Vis, Sist benyttet forteller når kortet siste 

gang er brukt, Intervall tid kan også legges inn her hvis det ikke er lagt inn på Firma hvis ønskelig. 

Trykk på knappen «Oppdater saldo», legg inn riktig beløp og årsak.  Trykk OK

 

Du kan selvfølgelig endre alle felt her hvis ønskelig. I feltene som er blå og understrekt må du trykke 

på F4, du får da en dropdownliste å velge fra. Når feltet Gyldig er haket av så er kortet klar til bruk. 
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Nr. Hvilket kortnummer har kortet 

Navn Navn på kortinnehaver 

Visningsnavn Kommer autom når navn legges inn, kan endres 

Adresse 1 og 2 Adressefelt, valgfritt 

Firma Hvilket firma kortet er knyttet til 

Postnummer Postnummer, valgfritt 

Telefon Valgfritt 

E-mail Valgfritt 

Lønnsnummer Brukes mot regnskapssystem, hvilken medarb. 

Merknad Valgfritt, brukes mot regnskap 

Valuta Hvis annen valuta enn NOK brukes. Trykk F4 

Kredittgrense Begrensninger på hvor stor kreditt kan gis 

Varslingsgrense Når det skal gis beskjed om lite penger igjen  

Sjekk kredittgrense Hvis kreditgrense brukes kryss av her 

Gyldig Er kortet gyldig eller ikke 

Email kvittering Skal det sendes kvittering på email. 

Korttype Debet-, kredit- eller rabattkort 

Intervalltid Hvor ofte kan kortet benyttes 

Saldo Hva saldo på kortet er 

Revisjon Skal stå til 0 

Sist benyttet Når kortet ble benyttet sist 

Prosjekt Hvis kortet benyttes til et prosjekt 

Mal Hvis kortet er knyttet til en kortmal 

Rabattprofil Velg rabattprofil med F4, hvis i bruk. Legges inn 

her eller på firma, kan ikke brukes samme med 

priskategori 
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Priskategori Velg priskategori med F4, hvis i bruk. Legges inn 

her eller på firma, kan ikke brukes samme med 

rabattprofil 

Utgår dato Hvor lenge kortet er gyldig 

Endret av Kommer automatisk ved lagring 

Endret dato Kommer automatisk ved lagring 

 

Hvis en trykker på knappen Vis så får man opp alle transaksjoner på dette kortet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Side 88 
 

Brukermanual 2019 

Lagerstyring (F&B) 

Suppleringsdager 

Opprett først hvilke dager det skal suppleres. Dette kan være forskjellig fra lager til lager. 

Dette gjøres under fanen Grunnlagsdata og valget Suppleringsdag 

 

 

Lager 

Opprett deretter lager, dette gjøres under Grunnlagsdata og valget Lager. Her opprettes evt. 

Hovedlager og Underlager. Hvis man oppretter begge dele må man under valget Supplering fra lager, 

hvilket lager det skal suppleres fra d.v.s hovedlageret. 

 

Nr. Valgfritt 

Navn Navn på lageret, valgfritt 

Firma Hvilket firma hører dette lagret til. Hent fra liste 
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Suppleringsdager Hvilke dager skal det suppleres 

Kommentar Egen kommentar, valgfritt 

Supplering av lager Evt. fra hvilket lager det suppleres fra 

Endret av Kommer automatisk ved lagring 

Endret dato Kommer automatisk ved lagring 

 

Hvis man endrer bildet får man opp dette vinduet: 

 

Nr. Nummer på lageret 

Navn Navn på lageret 

Firma Hvilket firma lageret tilhører 

Suppleringsdag Hvilken dag det suppleres, hvis under lager 

Kommentar Valgfritt 

Supplering fra lager Supplering fra hvilket lager, hovdelager 
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Endret av Kommer automatisk fra systemet 

Endret dato Kommer automatisk fra systemet 

Total lagerverdi Kommer automatisk fra systemet 

 

Nedre del av vindu: 

Varenummer Kommer fra Vare 

Varenavn Kommer fra Vare 

Forpakninger på lager Kommer automatisk fra det som er lagt inn på 

lager tidligere, og etter hva som er solgt 

Enheter på lager Kommer automatisk fra det som er lagt inn på 

lager tidligere, og etter hva som er solgt 

Min. bestillingsnivå Det som er satt opp under Vare 

Max. bestillingsnivå Det som er satt opp under Vare 

I bestilling Hvor my som er i bestilling, Kommer fra 

bestillingsmodul 

Lagerverdi Verdi på lager,  regnes ut etter det som er satt i 

kostpris og antall på lager 
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Leverandør 

Leverandører må opprettes. Dette gjøres under Grunnlagsdata og Leverandør. 

Dette brukes når man skal bestille varer. 

 

Legg inn et nytt lager med å fylle inn de aktuelle kolonner i den hvite linjen, trykk deretter piltast ned 

så vil den legge seg til i listen 

For å få en oversikt over alle kolonner må du bruke   for å få gjort dette.  
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Nr. Valgfritt nummer 

Navn Valgfritt navn 

Leverandør nr. Hvis man har 

Kontaktperson Hvis man har 

Adresse 1 og 2 Hvis man har 

Telefon Hvis man har 

E-mail Hvis man har 

Postkode Velges fra liste med knappen F4 

Fax Hvis man har 

Kommentar Hvis ønskelig 

Konto Velges fra liste med knappen F4 

Leverandør rabatt % Hvis en har rabatt så legges det inn her 

Kontrakt nr. Nummer på kontrakt hvis det finnes. 

Vårt kundenummer Kundenummer til kunden 

Vare Denne listen kommer automatisk når en vare er 

lagt til leverandøren. Dette gjøres fra 

Meny/Vare se under 
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Varer 

Når man har funnet den varen man ønsker å ha under lagerstyringen. Vender man bildet. 

Her får man opp alle lager.  Her fyller man inn hva den minste bestillingen kan være og den største. 

Hvis man bruker både hovedlager og suppleringslager gjøres dette på begge plasser, sannsynligvis 

forskjellige verder. Huk av for aktiv på lager. Velg fanen Vareleverandør og velg hvilken leverandør du 

bruker på den aktuelle vare.  

 

Lager Navn på lager som er definert 

På lager forpakning Antall på lager f.eks. Flasker, kommer fra hvilken 

vareprofil som er valg på varen 

På lager enhet Antall på lager f.eks. CL, kommer fra hvilken 

vareprofil som er valg på varen 

I bestilling Hvor mye er i bestilling 

Min std. beholdning Hva er definert som minste beholdning før 

supplering trer i kraft 

Max std. beholdning Suppleres opp til, kan endres i suppleringen 

Suppleringsdag Hvilken profil fra Suppleringsdag brukes 
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Supplert fra lager Fra hvilke lager skal det suppleres, hvis 

hovedlager, suppleringslager er i bruk 

Siste salgsdag Siste dag det har vært salg på varen 

Siste kjøpsdag Siste dag det er vært kjøp av denne varen 

 

 

Leverandør Velges fra dropdown liste. 

Leverandørs varenummer Leverandørs varenummer, får en fra leverandør 

Kostpris Hva varen koster inn 

Hovedleverandør Om det er hovedleverandør eller ikke 

Varerabatt Evt. rabatt på varen 

Endret av Kommer automatisk 

Endret dato Kommer automatisk 

 

 



 
 

Side 95 
 

Brukermanual 2019 

Telling 

 

Trykk på   og du får en linje med Nr. , legg til hvilket lager det skal telles fra, trykk så piltast NED. 

Linjen legger seg i bunn av listen, trykk deretter på ruten under kolonnen Merk.  

Knappen  vil da bli aktiv. Trykk på denne. Det vil da bli generert en rapport som sier noe om 

hvor mye du har på lager. Bruk denne rapporten til å kontrollere om det er riktig. 

Merk Kryss av for å kjøre tellingen 

Nr.  Nummer på tellingen kommer automatisk 

Lager Hvilket lager skal telles, velg fra dropdownmeny 

Status Hva er status på tellingen, startet, bekreftet 

Start dato  Kommer automatisk når tellingen kjøres 

Sist oppdatert Sist oppdatert, kommer automatisk, kommer 

når man bekrefter telling 

Startet av Kommer automatisk, den som utfører tellingen 
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Gå så tilbake til Telling, marker riktig linje og bruk knappen . 

Du får da opp følgende bilde: 
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Korriger evt. for resultatet som du hadde på lager i rubrikken(e) Talte forpakninger/Talte enheter. 

Bruk tabtasten for å gå videre, du vil automatisk kom ned til neste linje. Når du gjør det vil linjen få en 

annen farge. Du vil s 

Trykk deretter på knappen   

Du får da en Advarsel om ønsker du å bekrefte tellingen, Ja eller Nei. 

Du kommer da tilbake til det forrige vinduet og status vil da være «Bekreftet» 

Varenr. Nummer på vare i varelageret 

Strekkode Strekkode, hvis det er i bruk, kommer fra 

varelageret 

Navn Navn på varen i varelageret 

ItemGroupIdAndName Varegruppe id og navn 

Talte forpakninger Hvor mye på lagret i hele forpakninger, 

korrigeres hvis forskjell på forslag og riktig 

Talte enheter Hvor mye på lagret i enheter, korrigeres hvis 

forskjell på forslag og riktig 

Avvik forpakninger Hva er forskjellen, kommer automatisk 

Avvik enheter Hva er forskjellen, kommer automatisk 

 

Hvis du bruker Hovedlager og Suppleringslager går du nå til: 
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Supplering: 

Trykk på knappen Supplering og få opp dette vinduet: 

 

Trykk på knappen   for å generere et forslag automatisk eller bruk  for å lage dette 

manuelt. 

Ved bruk av Generer forslag får du opp følgende vindu:
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Velg fra hvilket hovedlager og til hvilket lager det skal og trykk OK. Følgende vindu kommer da opp. 

 

Her kan man velge om man vil bekrefte eller kansellere. Hvis man kansellerer kan man legge inn 

varene manuelt. 

Fra lager Fra hvilket lager suppleres det 

Til lager Til hvilket lager suppleres det 

Varenr. Nummer på varen i varelisten 

Navn Navne på varen i varelisten 

Min. forpakning Minste forpakning definert på varen 

Min. enhet Definert på varen, brutt forpakning 

Max forpakning Definert på varen 

Max enhet Definert på vare, brutt forpakning 

Beholdning forpakning Hvor mye på lager i forpakning 

Beholdning enheter Hvor mye på lager enheter, brutt forpakning 

Supplering Hvor mye skal suppleres, kan endres 

Rest Hvor mye står i rest 
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Hvis man bekrefter eller bekrefter etter at man har lagt inn varene manuelt får man opp følgende 

rapport. P.S Det kommer en Advarsel om man ønsker å bekrefte. 

Følgende rapport kommer opp. 
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Bestilling 

 

Bestillingsnummer Bestillingsnummer 

Leverandør Leverandørnummer 

Navn Navn på leverandør 

Lager Nr. Navn Til hvilket lager 

Status Status på bestillingen 

Bestillingsdato Dato når bestillingen er generert 

Leveringsdato Dato når bestillingen er levert 

Leverandørbestilling  

Referanse  

Ansatt Nr. Navn Hvem har kjørt bestillingen 

Endret av  Kommer automatis 

Endret dato Kommer automatisk 

 

Gå til menyen bestilling. Trykk på knappen Generer forslag. Følgende dialogboks kommer opp: 
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Velg hvilke lager du ønsker å bestille til, evt. velg alle. 

De lagre som ikke har nok varer i henhold til oppsatte verdier, vil da få nye linjer generert i listen. 

Velg en av de linjene og bruk knappen   og et nytt vindu vil komme fram. 
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Leverandør Hvilken leverandør 

Bistillingsdato Hvilken dato bestillingen er laget. Dropdown 

meny 

Leveringsdato Hvilken dato skal leveres. Dropdownmeny 

Status Status på besteillingen 

Leverandørbestilling Valgfritt 

Referanse Valgfritt 

Rabatt Hvilken rabatt, hvis oppsatt 

Lager Fra hvilket lager 

Ansatt Hvem lager bestillingen, kan velges med F4 

knapp 

Endret av Kommer fra systemet 

Endret dato Kommer fra systemet 

 

 

Varenr. Hvor mye står i rest 

Bestilt Antall bestilt 

Strekkode Hvis i bruk kommer den her 

Navn Navn på vare 

Varekost Kostpris, legges inn på vare i varegegister 

Mottatt Antall mottatt, endres når mottatt 

Gjenstående/Rest Hvor mye gjenstår 

Til mottak Hvor mye er til mottak, endres når mottatt 

Fullført Fullført eller ikke 
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Korriger evt. i kolonnen for Bestilt og trykk på knappen .  Du får da opp en dialogruten med 

spørsmål om du vil bekrefte. Hvis Ok, svarer du ja. Status vil da endre seg til Bekreftet. 

Når varene ankommer lageret, åpner du dette vinduet på nytt igjen og trykker på knappen . 

Status endrer seg da til Mottatt og det vil bli satt en hake i kolonnen Utført. Linjene får en annen 

farge i bildet. 
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Billetter 

Under Billetter har man tre valg, Billett, Billettprofil, Billettmal. 

Billettmal 

Følgende vindu kommer opp med dette valget: 

 

Endrer man bildet med knappen , ser vinduet slik ut: 

 



 
 

Side 106 
 

Brukermanual 2019 

Nr Nummer på mal 

Navn Navn på mal  

Endret av  Kommer automatisk  

Endret dato Kommer automatisk  

RDLCContent XML-filen for hvordan billetten skal se ut, må 

evt. redigeres utenfor Gold 

 

Billettprofil 

Billettprofil vinduet ser slik ut: 

 

Hvis man endrer bildet med knappen   ser det slik ut: 
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ID Nummer man ønsker å bruke, valgfritt 

Navn Navn på billedprofil 

Antall tilgjengelige billetter  Hvor mange billetter kan selges pr. 

dag/arrangement? 0 betyr ubegrenset antall.  

NB! Benytter man dette parametere så vil man 

ikke kunne selge billetter som er koblet mot 

denne profilen når POSClienten går i offline!  

Gyldighets domene Hvor billetten gjelder 

Periode Gyldighetsperiode for billetter som benytter 

denne profilen 0=ikke aktiv 1=1 dag etc.  

Antall billetter Antall billetter som skrives ut (til fremtidig bruk 

for garderobebilletter 

Overført til avdeling Legger man inn en avdeling her så havner alt 

salget av billetter som bruker denne profilen på 

denne avdelingen. 

Salg mva MVA-kode for salget 

Billettmal Hvilken mal skal billetten skrives ut etter 
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Endret dato Endret dato, kommer automatisk 

Endret av Endret av hvem, kommer automatisk 

 

 

Billett 

Billettvinduet ser slik ut: 

 

Hvis man endrer vinduet med knappen   blir det slik: 



 
 

Side 109 
 

Brukermanual 2019 

 

ID Nummer man ønsker å bruke 

Navn Navn på billetten 

Tilleggsinfo Her kan man skrive inn annen informasjon som 

skrives ut på billetten 

NB! Legger man inn TilleggsInfo på meny, så 

overstyrer det informasjon lagt inn på Billetten 

Arrangements dato Sal billetten være gyldig på/fra en spesiell dato 

Billettprofil MVA-kode for salget 

Varegruppe Hvilken varegruppe brukes 

Varegruppesplitt Hvis varegruppesplitt brukes legges den her 

Antall solgt Her vises antall solgte, dersom det er lagt inn 

en begrensning på antall solgte (legges inn i 

profilen) 
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Endret dato Endret dato, kommer automatisk 

Endret av Endret av hvem, kommer automatisk 

Bilde Her kan man legge inn logo/bilde som skal 

skrives ut på billetten 

 

Når man har opprettet en billett må denne legges inn i en meny på samme måte som en vare eller 

resept. 

 

 

 

Kampanje 

Under kampanje har man to valg. Kampanje og Kampanjeprofil. Begynn første med: 

Kampanjeprofil 

 

Nr Nummer på regel 

Navn Navn på regel 

Type Hvilken regel skal benyttes:  

Det finnes 5 forskjellige kampanjer. 

Klippekort og 4 forskjellige med salg antall og få 

antall i rabatt  

Selg antall Antallet som må selges før rabatt slår inn 

Rabatter antall Hvor mange skal man få rabatt på 
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Rabattprofil Hvilken rabatt benyttes. F4 og dropdownmeny 

Endret av Kommer automatisk fra systemet 

Endret dato Kommer automatisk fra systemet 

Kampanje 

 

NR Hvilken rabatt benyttes 

Navn Navn på kampanjen 

Startdato Når skal kampanjen starte 

Sluttdato Når skal den slutte 

Meny Hvilken meny aktiverer kampanjen 

Alle menyer Gjelder det alle menyer 

Kampanjeprofil Hvilken kampanjetype 

Tillat ytterligere rabatt Skal det være mulig å bruke annen rabatt 

Endret av Kommer automatisk fra systemet 

Endret dato Kommer automatisk fra systemet 

 

Endre bildet med knappen  
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Kampanjeutløser 

 

I toppen av vinduet er den info som ble lagt inn i foregående vindu. Under har du følgende: 

Menyvalg Hvilke menyvalg som gjør at rabatt utløses. 

Endret av  Kommer automatisk fra systemet 

Endret dato Kommer automatisk fra systemet 
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Kampanjebonus 

 

Menyvalg Hvilket menyvalg som man får rabatt på 

Rabattprofil Hvilken rabatt skal utløses 

Endret av Kommer automatisk fra systemet 

Endret dato Kommer automatisk fra systemet 
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Kampanje utløst 

 

Kundekort Hvilke kundekort det gjelder 

Klipp Hvor mange ganger er kortet brukt 

Bonusklipp Kommer automatisk fra systemet 

Sist brukt Kommer automatisk fra systemet 

Endret av  Kommer automatisk fra systemet 

Endret dato Kommer automatisk fra systemet 
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Rapporter 

Innledning 

All omsetning i KDR Gold blir oppdatert omgående, og man kan derfor kjøre rapporter på salg som 

skjedde for sekunder siden. Rapportering i Gold endrer ikke på noen data, slik at den er helt ufarlig. 

Rapporter kan kjøres om igjen så mange ganger man lyster. 

Rapportene er delt inn i ulike typer som salg, oppgjør, og diverse. 

Når man har valgt en rapport så får man opp valg av filter hvor man inngir på hvilke kriterier man 

ønsker rapporten. Disse kan variere fra rapport til rapport, men alle rapporter har en fra/til og med 

dato, samt fra/til og med avdeling. Noen rapporter har også brytere for å akkumulere, eller vise salg 

avdeling for avdeling. 

 

 

Når rapporten er dannet får man tilgang til en verktøylinje, hvor man velge hva man ønsker å gjøre 

med resultatet (skrive det ut, lagre som Excel mm). 

 

Alle felter merket med pil opp/ned kan man trykke på for å endre sorteringsrekkefølge. 

 

Man anbefaler å «leke» med rapportene for å få en større forståelse disse valgene. For enkelthets 

skyld er alle rapportene i dette skriver tatt ut for samme tidsperiode, og samme avdelinger, slik at 

man kan sammenligne rapport mot rapport. 
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Salg pr varegruppe 

Her er utvalgskriteriene kun fra og med – til og dato, og fra og med - til og med avdeling. 

 

Forklaring på de forskjellige kolonner: 

Varegruppenr. & navn Navn og id på varegruppen som er det 

rapportert salg på 

Salg Består av to kolonner, salget i kroner (brutto 

inkl. Mva, - evt. rabatt), samt salgets %-andel 

sett i forholdet av totalsalget.  

Kostpris Kostprisen for salget  

MVA Hva MVA-utgjør av salget  

Bruttofortjeneste Både i kroner og øre, og prosent 

Salg pr. menyvalg 

I denne rapporten har man valgene: fra til dato, avdeling, meny (sammenligning av produkter, ofte 

knyttet til en avdeling), menyvalg. 

Man kan også velge om man vil ha listen akkumulert, huker man av denne slåes salg på samme 

menyvalgs-id sammen, og vises kun som en salgslinje, selv om salget er på to ulike menyer. 

 



 
 

Side 117 
 

Brukermanual 2019 

 

Forklaring til de ulike kolonnene: 

Menyvalgsnr. & navn Navn og id på menyvalget som er det rapportert 

salg på 

Type 1 = vare, 2 = resept (sammensatt menyvalg av 

flere ulike produkter/resepter). 

Resept/Varenummer Hvilken resept/vare er dette 

Antall solgte Hvor mange er det solgt på dette menyvalget i 

gitt tidsperiode 

Salgsbeløp Total salg i kroner (inkl. Mva, - evt. Rabatt)  

Varekost Kostprisen for salget  

Bruttofortjeneste Både i kroner og øre, og prosent 
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Salg pr. avdeling 

I denne rapporten kan man kun velge fra – til og med dato. 

 

Forklaring til de ulike kolonnene: 

Avdeling Navn og id på avdeling som er det rapportert 

salg på 

Salg Totalt salg i kroner (inkl. Mva, - evt. Rabatt)  

Rabatt Totalt rabattert beløp 

MVA Hva MVA utgjør av salget  
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Salg pr. ukedag 

Her er utvalgskriteriene: fra til dato og avdeling.  

Du har også mulighet til kun å plukke enkelte ukedager, samt om salget skal akkumuleres (vil kun 

fungere hvis du har valgt flere avdelinger). 

 

Forklaring til de ulike kolonnene: 

Dato Dato for salg 

Ukedag Hvilken ukedag  

Salg Totalt salg i kroner (inkl. Mva, - evt. Rabatt)  

Varekost Varekost på totalt 

MVA Hva MVA-utgjør av salget 

Bruttofortjeneste Bruttofortjeneste den aktuelle dag 
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Salg pr time 

Utvalgskriteriene er fra til dato, avdeling.  

Mulighet til å velge ut enkelte ukedager. 

 

Forklaring til de ulike kolonnene: 

Tid Timeintervallet det rapporteres på 

# regninger Antall regninger total i timeintervallet for hele 

perioden 

Regning pr. dag Gjennomsnittlig regninger pr. dag 

Salg Totalt salg innenfor dette timeintervallet for 

hele perioden. 

Salg pr. time pr. ukedag Gjennomsnittlig salg per time  

Gjester Totalt antall gjester i dette timeintervallet, 

basert på Hovedrett i menyvalgsprofilen, ellers 

er en regning en gjest. 

Gjester pr. dag Gjennomsnittlig antall gjester i dette 

timeintervallet 

Gj.snitt pr. gjest Gjennomsnittlig omsetning pr. gjest 

Gj.snitt pr. regning Gjennomsnittlig omsetning pr. regning. 
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Salg pr. konto 

Utvalgskriteriene er fra og med – til og dato, og fra og med - til og med avdeling.  

Mulighet til å spesifisere MVA, og akkumulere flere avdelinger 

 

Uten MVA-spesifikasjon 

 

Med MVA-spesifikasjon 
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Forklaring til de ulike kolonnene: 

Konto ID og navn på kontoen som er det rapportert 

salg på 

Salg Består av to kolonner, salget i kroner (brutto 

inkl. Mva, - evt. rabatt), samt salgets %-andel 

sett i forholdet av totalsalget.  

Varekost Kostprisen for salget  

Mva. Hva MVA utgjør av salget  

Eks. Mva. Netto salgsbeløp (Salg – VAT) 

Brutto fortjeneste Bruttofortjeneste, i kroner og øre og prosent 

Salg pr time pr ukedag   

Utvalgskriteriene er fra og med – til og dato, og fra og med -  til og med avdeling.  

 

Forklaring til de ulike kolonnene: 

Hver ukedag har to kolonner 

# Antall regninger 

Beløp Salgsbeløp 
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Salg menyvalg pr time 

I tillegg til dato, og avdeling har man mulighet i denne rapporten til å velge fra – til og med meny 

sammenligning av produkter (ofte knyttet til en avdeling), samt fra – til og med menyvalg (produkt). 

Man kan også velge om man vil ha listen akkumulert, huker man av denne slås salg sammen, og vises 

kun som en salgslinje, selv om salget er på to ulike menyer. Haker man av for Rapport pr. dag så får 

man en side pr. dag. 

 

Viser antall menyvalg solgte innenfor hvert timeintervall 
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Salg menyvalg pr. dag 

Viser antall menyvalg solgt pr. dag
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Avstemmingsrapport 
Utvalgskriteriene er fra og med – til og dato, og fra og med - til og med avdeling.  

Rapporten består av 3 delrapporter: 

• Totalsalg pr avdeling 

• Oppgjort pr. konto 

• Salg pr. konto 

For beskrivelse av kolonner, vennligst se hovedrapportene. 
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Salg pr avdeling 

Avdeling Id og navn på avdelingen 

Salg Salgsbeløp etter at rabatt er gitt 

Rabatt Hvor mye rabatt er gitt på denne varen 

Mva Hvor mye er beregnet i mva på denne varen 

 

Solgt/Oppgjort pr. konto 

Kontonr. og navn Konto og betalingstype   

Beløp Beløpet som har gått mot denne konto 

 

Konto Konto og mva sats.  

Antall Antall varer solgt total og hvilken mva sats 

Salg Kronebeløp 

Mva Beløp på mva 
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Forbruksliste 

Utvalgskriteriene er fra og med – til og med dato, avdeling, meny, menyvalg og ansatt 

 

Navn Varenummer og navn på varer 

Forpakning Hvilken type forpakting er definert for denne 

varen, brukes i F&B 

Enheter  Hvilken type enheter er definert for denne 

varen, brukes i F&B 

Kostpris Kostprisen på varen 

Beløp  Beløp det er solgt for 
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Korreksjonsliste 

Utvalgskriteriene er fra og med – til og med dato, og fra og med - til og med avdeling.  

Man har mulighet til å velge detaljert informasjon for å se på detaljer av hva som er korrigert.

 

Ansattnummer og navn Ansattnummer og navn på den som har utført 

korreksjonene 

Antall slettet Ganger det ansatte har slettet fra kassabildet 

Beløp «slettet» Beløp som det er slettet for 

Antall fjernet Antall ganger det er fjernet fra regning/bord 

etter at regningen er lagret til bord 

Beløp «fjernet» Beløp det er fjernet for 

Antall flyttet   Antall ganger det er flyttet 

Beløp flyttet   Beløp det er flyttet for 

Ant. retur av vare Antall ganger man har kjørt retur av vare. 

Beløp «retur av vare» Beløp som man har returnert varer for 

Kopi regning Antall ganger man har skrevet ut en regning 

mer enn 1 gang. 

Splitt Opphevet Antall ganger splitting av bord er opphevet 
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Detaljert korreksjonsliste 

 

Forklaring til de ulike kolonnene: 

Ansattnummer og navn Ansattnummer og navn på den som har utført 

korreksjonene 

Tid Dato, og tidspunkt for korreksjonen 

Handling   Type korreksjon 

Deleted Slettet av 

Authorized Godkjent av, hvis i bruk 

Comment Kommentar, hvis lagt inn 

Meny nr. Fra hvilken meny 

Menyvalgsnummer Hvilken id har menyvalget 

Menyvalgsnavn Navn på varen/resepten 

Salgspris Hva koster varen 

Antall Hvor mange  

CheckId Hvilken regningsnummer er dette 

TableID Fra hvilket bord 

Beløp Totalbeløpet på denne operasjonen 
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Salg pr MVA-kode 

Utvalgskriteriene er fra og med – til og dato, og fra og med - til og med avdeling.  

 

Forklaring til de ulike kolonnene: 

Mva. kode  ID og navn på MVA-koden som det er 

rapportert salg på 

Salg inkl. mva. Totalsalg (brutto inkl. Mva., - evt. rabatt)  

Mva. MVA-beløpet for denne MVA-kode  

Salg eks. mva. Nettosalg (Salg eks. mva) 
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Overført til/fra avd. 

Utvalgskriteriene er fra og med – til og med dato, fra og med – til og med avdeling 

 

Fra avdeling Id og navn på avdeling som det flytte fra 

Fra ansatt Id og navn på ansatt som flytter 

Til avdeling Id og navn på avdeling som det flyttes til 

Til ansatt Id og navn på ansatt som flyttes til 

Beløp Beløp på det som flyttes  
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Salg av gavekort 

Utvalgskriteriene er fra og med – til og med dato, og fra og med – til og med avdeling 

 

Avdeling Avdeling som har solgt gavekort 

Ansatt Id og navn på ansatt som har solgt 

Salgsdato Dato når salget ble gjort 

Beløp Beløp på de enkelte salg 

 

Salg pr. vare 

Utvalgskriteriene er fra og med – til og med dato, avdeling, meny, vare 

 

Vare Id og navn 
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Antall  Antall solgte av denne varen 

Kostpris Kostpris som er lagt på varen 

Salg Hvor mye det er solgt for 

Mva Hvor mye mva er beregnet 

Bruttofortjeneste Bruttofortjeneste kroner og prosent, i forhold til 

kostpris 

 

Salg og supplering 

 

Vare Id og navn på varen, kommer fra vareregistret 

Lager Id og navn på lager 

Solgt Antall solgt i perioden 

Supplert Antall supplert i perioden 

Differanse Evt. avvik på solgt og supplert 
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Bruttofortjenester 

 

Menyvalg Id og navn på menyvalget 

Meny Hvilken meny er varen solgt fra 

Kostpris Hva kostprisen er 

Salgspris Hva varen er solgt for inkl mva 

Brutto-fortjeneste Fortjeneste i kroner inkl. mva 

Netto salgspris Salgspris uten mva 

Fortjeneste Fortjeneste i kron er uten mva. 

Råvare prosent Råvare i prosent i forhold til salgspris uten mva 

Type Hvilken type menyvalg det er, vare, resept 

Sist solgt Når ble varen sist solgt 

Lagerverdi Hva er lagerverdi på varen, hvis bruk av F&B 
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Oppgjort pr. avdeling 

Utvalgskriteriene er fra og med – til og med dato, og fra og med -  til og med avdeling.  

 

Rapporten består av flere delrapporter: 

• Salgsinformasjon, viser informasjon vedr salg 
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• Oppvaluering, viser informasjon rundt oppvaluering av kundekort, og hvordan de er gjort 

opp 

• Oppgjørsdetaljer, viser hvordan salg/oppvaluering er gjort opp 

• Bankkort, viser detaljert pr. korttype hva som er brukt, denne finnes også som total i 

oppgjørsdetaljer 

• Bankinnskudd, viser kontantbeløp som leveres til bank  

 

Oppgjort pr ansatt  

Utvalgskriteriene er fra og med – til og dato, og fra og med - til og med avdeling.  

 

Forklaring til de ulike kolonnene: 

Ansatt Id og navn på ansatte som har salg på 

Skift Antall ganger vedkommende har logget seg inn 

og ut. 

Ant. timer Antall timer vedkommende har vært pålogget. 

Netto kontant Kontantbeløp som den ansatte har mottatt 

Brutto kreditt Bankkort som den ansatte har gjort opp.  

Tips Tips som den ansatte har mottatt på bankkort. 

Utlegg Hvis det har blitt gjort utlegg 

Netto total Netto total som den ansatte har gjort opp 

(Netto Kontant + Brutto Kreditt – tips) 
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Oppgjort pr kunde 

Viser total forbruk pr kunde innenfor tidsperioden.  

Utvalgskriteriene er: 

• Fra og med – til og med dato, fra og med -  til og med avdeling, fra og med -  til og med firma, 

kunde,  kundekort 

Du har også muligheten til å bare vise forbruk, eller også forbruk vs. oppvaluering.  Man kan 

gruppere firma sammen for å lette lesbarhet til rapporten. 

 

Kort Nummer på kort som er brukt 

Kundenr. Nummer på firma 
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Firma Firmanavn 

Antall Antall ganger kortet har blitt brukt 

Oppgjort beløp Oppgjort beløp 

 

Kundekortrapport 

Viser spesifisert pr kortnummer på transaksjonsnivå hva som er kjøpt / oppvalidert. 

Utvalgskriteriene er: 

• Fra til firma, fra til kundekortnummer, korttype, oppvaluering, fra til kunde, fra til periode 

Du kan sortere på firma, ønske om å se kundefaktura, korrigert i manager. 

 



 
 

Side 139 
 

Brukermanual 2019 

Dato/Tid Når kortet er brukt 

Kortnummer Nummer på kort 

Avdeling Hvilken avdeling kortet ble brukt i 

Meny Hvilken meny ble det handlet fra 

Valg Hvilket ID har menyvalget det ble handlet fra 

Navn Navn på menyvalg det ble handlet fra 

Antall Antall det ble handlet 

Beløp Hva beløpet var 

 

Man anbefaler å sette filter på kunde/kort da denne rapporten fort kan bli stor (mange tusen sider). 

Rapporten «Solgt/oppgjort pr. konto» er maken til denne med noe mer informasjon vedr. 

Fakturering. 
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Kopi ansattoppgjør 

Utvalgskriterier er navn og dato, evt. krysse av for trunk. 

 

Rapporten bestå av flere av deler. 

Ansatt, når vedkommende har logget seg på og av, kan ha flere linjer hvis vedkommende har logget 

seg på og av flere ganger. Hvis trunk som vil alle som er i trunk komme opp. 
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Salgsinformasjon, inneholder bl.a dato, antall gjester, total salg etc. 

Oppgjørsdetaljer, hvordan regninger er gjort opp. 

Bankkort detaljer, hvor mye som er betalt for forskjellige korttyper og hvor mange transaksjoner 

Bankinnskudd, hvor mye som skal settes inn i bank ette rat tips er trukket fra. 

Korreksjonsoversikt, hvilke korreksjoner som er gjort. 

PS. Hvis Valuta er i bruk så vil også det komme fram i denne rapporten. 

Hvilken valuta, antall, beløp, kurs og norskekroner 

 

Kundefaktura 

 

Dato/tid Dato og klokkeslett på bestillingen 

Kortnummer Hvilket kortnummer som er brukt 

Avdeling Hvilken avdeling salget er gjort på 

Valg Hvilket menyvalgsnummer 

Navn Navn på menyvalget 

Antall Antall som er bestilt 

MVA Hvilken mva-kode er bruk 

Mva Beløp Beløpet på mva. 
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Netto Nettobeløp på varen, altså uten mva. 

Salg Beløp Totalbeløp på varen 

 

Solgt / oppgjort pr. konto 

Utvalgskriteriene er fra og med – til og dato, og fra og med -  til og med avdeling.  

Denne rapporten inneholder to delrapporter: 

• Salg pr. konto 

• Oppgjort pr. konto 

Se hovedrapportene for å se kolonnebeskrivelse. 
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Økonomidagbok 

Utvalgskriteriene er fra og med – til og dato, og fra og med - til og med avdeling.  

Denne rapporten er rimelig identisk med solgt/oppgjort pr. konto, samt avstemmingsrapporten med 

et unntak, alle beløp er inkludert subsidier (rabattregler hvor Subsidie er huket av, noe som betyr at 

denne omsetningen skal faktureres videre). 

Denne rapporten inneholder fire delrapporter: 

• Salg pr. konto 

• Oppgjort pr. konto 

• Oppvalidert pr betalingstype 

• Annet 

Se hovedrapportene på solgt/oppgjort for å se kolonnebeskrivelse. 
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Under annet vises saldo alle «debetkort» når rapporten blir kjørt ut, og antall gjester i perioden. 

 

Rabatt pr. type 

Utvalgskriteriene er fra og med – til og med dato, og fra og med - til og med avdeling.  
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Forklaring til de ulike kolonnene: 

Rabatt type & navn Navn og id på rabatt typen som er det rapportert  

Ant. rabatter Antall ganger rabatten er gitt 

Beløp Rabattert beløp 

Gjennomsnitts rabatt Gjennomsnittlig beløp pr gang rabatten er gitt 

 

 

Rabatt pr. kundekort 

Utvalgskriterier er fra og med - til og med: Firma, kunde, kortnummer og periode 
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Forklaring til de ulike kolonnene: 

Kunde  Navn på kunde  

Kortnummer Nummer på kundekortet 

Dato/Tid Når kortet er brukt 

Menyvalg nr. Nummer på menyvalget 

Menyvalg navn Navn å på menyvalget 

Nettobeløp Beløp kunden har betalt 

Rabatt Rabatten som er gitt 

Beløp Opprinnelig salgsbeløp 

 

Regninger 

Her har man mange utvalgskriterier: Fra og med – til og med: salgsdato, klokkeslett. Hvilken avdeling, 

ansatt, bordnr, kunde, klient, beløp, betalingstype, betalings undertype, meny og menyvalg. 

 

 

Nr.  Retningsnummer 

Pos Hvilken klient regningen er fra 

Avdeling Hvilken avdeling den hører til 

Kunde Navn på kunde for eksempel fra kundekort 

Ansatt Hvilken ansatt som regninger hører til 

Tipsbeløp Hvor mye tips er gitt. Bankkort 
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Bordnr. Hvilket bord som var brukt 

Tipsbeløp Hvor mye var tips 

Total rabattbeløp Rabattbeløp  

Total mva. beløp Hvor mye er mva. 

Regningsbeløp Regningsbeløp 

Behandlingsstatus Status på behandlingen av regningen 

Operasjonsstatus Status på regningen 

Start dato Når den er påbegynt 

Slutt dato Når regningen er betalt 

Parkeringsdato Når den evt. er lagret til bord. 

Kjøkkenutskrift Status 

Lagringsstatus Lagt til bord eller ikke 

Betalingstype Hvilken måte er regningen betalt på 

 

Hvis man merker en linje og bruker knappen   kan man få fram mer informasjon om den aktuelle 

regningen.  

 

 

Trykker man så på knappen   får man en PDF av regningen 
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Loggfil 

Her er utvalgskriteriene fra og til dato 
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Startdato  Når regningen er påbegynt 

Parkeringsdato Når regningen er parkert 

Sluttdato Når den er oppgjort 

PosId Hvilken klient ble dette utført på 

Regningsnummer Nummeret på regningen 

Ansattnummer Hvem gjorde dette 

Avdelingsnummer Hvilken avdeling var dette på 

Trunkgruppenummer Hvilken trunkgruppe hører vedkommende til, hvis 

det brukes 

Kundenummer Nummeret på kunden, hvis kundekort er i bruk 

Kortnummer Hvilket nummer på kortet 

Firmanummer Hvilket firma hører kunden til 

Totalt salgsbeløp Hva er varen solgt for 

Totalt rabattbeløp Hvilken rabatt er gitt 

Total tipsbeløp Hvor mye tips 

Total mvabeløp MVA beløp 

Transaksjonsnummer  

Transaksjonstype Hvordan er beløpet betalt 

Transaksjon undertype Hvordan er beløpet betalt, undergruppe 

Bestillingstid Når ble bestillingen gjort 

Menynr. Fra hvilken meny 

Menyvalgnr. Nummer på menyvalget 

Menyvalg navn Navn på menyvalget 

Antall Antall 

Beløp Total kostbeløp 

Salgspris Hva koster varen 
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Rabattbeløp Hvor mye rabatt 

Rabattkodenummer Nummer på rabattsatsen som er brukt 

Mva. beløp MVA 

Mva. kode Nummer på mvavalget som er brukt 

Status Status på oppgave 

Bruk Takeaway pris Bruk takeawaypris eller ikke 

 

Loggfilen inneholder alle transaksjoner som er utført. 

 

Prisendringer 

Utvalgskriterier er fra til dato, type (Alle, nytt menyvalg, endret menyvalg, slettet menyvalg) 

 

Vare Hvilket nummer har menyvalget 

Meny Navn på menyen 

Menyvalg Hvilket menyvalg 

Type Hva er gjort 

Forrige pris Gammel pris  

Ny pris Ny pris (hvis prisendring) 

Endret dato Dato og klokkeslett når det er gjort 

Endret av Hvem har gjort endringen 

Alle prisendringer som er foretatt kommer i denne rapporten. 
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Tips rapport 

I denne rapporten får man opp kun det som er betalt i tips for det forskjellige betallingstyper. 

 

Ansatt Hvilken ansatt 

Kontant Hvor mye på kontant 

Bankterminal Hvor mye på bankterminal 

Hotel Hvor mye på hotel 

Kundefaktura Hvor mye på kundefaktura 

Kundekort Hvor mye på kundekort 

Annen betalingsform Hvor mye på annen betalingsform 

Total I alt 
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Solgte billetter 

Utvalgskriterier er fra og med - til og med: Firma, Avd. hvilke billetter 

 

BillettID Hvilken ID billetten har i oppsettet 

Navn Navn på billetten. (Voksen, Barn, Familie etc. 

Antall solgte Antall solgte billetter 

Beløp Totalt beløp 

Antall benyttet Hvor mange er benyttet. (Scannet i port) 
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Tellerapport 

 

Konto Hvilken konto dette er knyttet til 

Varegruppe Hvilken varegruppe 

Vare Hvilken vare det er 

Forventet antall Hvor mange enheter systemet gir 

Forventet beløp Hva verdien på dette er 

Opptalt antall Hvor mange enheter det faktisk er (det som er 

telt) 

Opptalt beløp Hva verdien på dette er 

Avvik antall Hvor stort avvike det er i enheter 

Avvik beløp Hvor stor avvik det er i beløp 
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Suppleringsrapport 

 

 

Konto nr. & navn 

Hvilken konto det er knyttet til 

Varegruppe nr. & navn ID og navn på varegruppen vare er knyttet til 

Vare Nr. & navn Varenummer og navn 

Supplering Hvor mye er supplert 

Beløp Beløp på det som er supplert 

Varetransaskjoner 

 

Dato Dato for transaksjonen 

Fra lager Fra hvilket lager 
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Til lager Evt. til lager 

Type Hvilken type transaksjon 

Ansatt Hvem har gjort det 

 

 

Lager verdi 

 

Nr. Nummer på lageret 

Navn Navn på lageret 

Firma Hvilket firma lageret er knyttet til 

Supplering fra lager Hvilket lager er det supplert fra 

Verdi Verdien på lageret på den aktuelle dato 
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Hvis man haker av for vis lagerdetaljer ser rapporten slik ut: 

 

Varenr. Hvilket varenummer vare har i vareregistret 

Varenavn Navn på varen i vareregistret 

Forpakninger på lager Antall forpakninger på lager, f.eks. FL for flasker, 

kommer fra vareprofil 

Enheter på lager Antall enheter på lager, f.eks. CL for centiliter, 

kommer fra vareprofil 

Min. bestillingsnivå Minste bestillingsnivå 

Maks bestillingsnivå Maks bestillingsnivå 

Lager verdi Verdien på lagerbeholdningen av denne varen 
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Meldingssystem 

Send melding 

Denne funksjonen er for å kunne sende ut meldinger til den enkelte kasse, enten alle eller bare et 

utvalg av kassene. 

 

Velg hvilke avdelinger/kasser meldingen skal gå til. 

Hvis du ønsker at meldingen skal gå ut på et senere tidspunkt så hak av i ruten for Endre Tidspunkt og 

velg når meldingen skal gå ut. Trykk så på Send Melding. 

Vis historikk 

 

Her kan du hente fram historikken på de meldingene som er sendt, du kan se hvilke klienter 

meldingen er sendt til og på hvilken klient har lest meldingen 
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Dispenser WWB 

Installer Dispenser service på en PC som skal brukes som kommunikasjon PC mot Bevtec 

Kan være det samme som Bevtec PC hvis den har nok Com porter. 

Koble Bevtec kabel fra Bevtec (Com2)  mot PC F.eks Com4 som KDR Dispenser service er Lagt inn. 

Bevtec må settes opp med Kasse er lik = ADS Anker  

Kan kun bruke 3 sifferet ansatt nummer. 

Legg inn en POS Client som er Dispenser Service 

 

NB IP er det som Dipenser service er installert på. Må være lokal IP ikke Smart it IP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Side 160 
 

Brukermanual 2019 

Lag en Skriver Profil som inneholder dispenser 

 

 

Knytt denne til de produkter som skal sendes til Dispenser  

Da er det bare tut og kjør. 

Det lages en logkatalog under dispenser service som dere kan sjekke hva som går over. 

Kan også sjekke dette med å trykke ALT F1 i serverings bilde til Bevtec. Lykke til 
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KDR Gold PosClient 

 

 

Innlogging, tast inn id   og ansattnummer  
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Velg avdeling 

 

Velg meny 

 

Første innloggings bilde kan variere fra sted til sted. 
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Veksel 

 

 

Hvis bordplan er aktiv og bruker har dette aktivisert på seg så vil følgende vindu komme opp: 

 

Bruk pilen til høyre for å gå til menyvindu, se for øvrig beskrivelse lengere ut i dokumentet. 
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Linjen i bunn viser fra høyre til venstre:  

Hvem som er innlogget 
PosId 
Trunkgruppe 
Avdeling 
Meny 
Lisensnummer 
Klokkeslett 
Versjonsnummer på program 
Om maskinen er online eller ikke 
Status på utskrifts kø 
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Søkefunksjon 

 

 

Skriv inn for eksempel de første bokstavene i ordet og trykk Enter 

 

Regningsbildet: 
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    For å bla opp og ned på bordet 

 

Zoom knappen gir større oversikt over bordet.  
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Talltastaturet: 

 

 fjerner tallet som er skrevet inn 

 endrer antallet, marker menyvalget, tast ett tall trykk deretter denne knappen 

 deler antallet 

 enter 

 backspace 
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Meny  

Knapp for å gå til undermenyer (som er beskrevet senere) 

De andre knappene i venstre vindu vil bli beskrevet senere da de også finnes i undermenyene, Dette 

vinduet som man ser her er fritt definerbart. 

Slett 

Brukes til å slette varer som man har slått inn, dette kommer på korreksjonsrapporten. Varen blir 

merket med Slettet 

Talltaster 

Brukes til å finne fram et menyvalg, antall retter av et menyvalg eller evt. deling av rett. 

 

Oppgaver 

 

Kasseskuff 

Brukes for å åpne kasseskuff manuelt, kommer fram i logg 

Skriv regning 

For å skrive ut regning hvis dette ikke skjer automatisk. 

Kopi av regning 

For å skrive ut en kopi av en regning. Blir logget 
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Vis utskriftskø 

Brukes for å se hva som eventuelt ligger i kø for utskrift. 

Vis resept 

Brukes for å vis innhold i resept og beskrivelse. 

Kommentar 

For å legge til en kommentar til kjøkkenet når retten bestilles. 

Send melding 

Brukes for å sende melding til brukere/klienter. Velg printer det skal skrives ut på 

Tast inn strekkode 

Brukes for å taste inn strekkode manuelt. 

Bytt modus 

Kan endre fra Restaurantmodus til Barmodus eller omvendt 

Rabatt 

Trykk på denne og man får fram alle rabatter som er mulig å gi. Disse rabattene er lagt inn i Manager. 

Linjerabatt 

Samme som over, men her er det mulig å gi rabatt på enkelte produkter som er slått inn. 

Rabattkort 

Med et trykk på denne knappen så får man beskjed om å dra kundekort/rabattkort 

Registrering av billett 

Denne knappen er for å registrere billett som er kjøpt en annen plass. Brukes for å registrere antall 

besøkende 

Slett alt 

Brukes på samme måte som «Slett», men her sletter du alt som står i displayet. Kommer på 

korreksjonsrapporten. Varen blir merket Slettet. 

Retur av vare 

Brukes for å ta en vare i retur hvis den er slått inn feil, må bruke samme oppgjørsforms som den 

originale varen hadde. Når man trykker på retur av vare så forandrer knappen navn til Salg. 

Bytt meny 

Brukes for å endre meny, ta i bruk en annen meny en den som er aktiv. 

Endre avdeling 

Brukes for å endre avdeling, gå til en annen avdeling enn den du er logget inn på i utgangspunktet. 
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Lås skjerm/klient 

Brukes for å gå ut av klienten, men ikke logge ut. 

Logg ut 

Brukes for å logge ut av programmet 

Synk 

Knapp for å hente over siste oppdateringer som er gjort i manager, f.eks. nye priser på menyvalg etc. 

Enhetsstatus 

Her får man opp de andre enhetene som er knyttet til kassen og samtidig se status på disse, om de er 

aktive eller ikke. 

 

Bord  

 

 (Restaurantmodus) 

Lagre til bord 

Brukes for å lagre bestillingen til et bord. 

Hent bord 

Brukes for å hente opp et allerede lagret bord 

Bestillinger 

Brukes for å se ordrer som kommer fra eksterne bestillere så som Vipps, Snappit etc. og som ikke er 

levert. 
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Splitt bord 

Brukes for å splitte opp regningen i flere deler. Valg mellom automatisk splitting eller manuell 

splitting 

Flytt bord 

Funksjon for å flytte et allerede lagret bord til et annet bord, f.eks. slå sammen to bord. 

Utlevert 

Denne funksjonen brukes nå man har en ordre åpen fra mCash, Snappit og som man skal bekrefte 

betaling for. 

Slå av bordplan 

Hvis man har aktivert bruk av bordpan kan man slå dette av med denne knappen. Gjelder for bruker 

som er logget inn. 

Overfør bord 

Brukes for å overføre bord til en annen, dette kan f.eks. være ved arbeidsslut og gjestene er ikke 

ferdig enda, slik at man ikke får oppgjort bordet før man går hjem. 

Hent overført bord 

Med denne knappen så får man opp en liste over alle bord som ligger til overføring. 

Bytt bordplan 

Hvis man har laget flere bordplaner kan man bytte bordplan med denne knappen. 

Tilbake til bordplan 

Med denne knappen går man tilbake til vinduet bordplan 

 (Kantinemodus) 

 

Hvis kassen er satt opp til Kantinemodus er det kun disse to knappene. 

Parker regning 

Er for å legge en regning på vent. Hvis den ikke blir gjort opp blir den slettet. Kommer på 

korreksjonsrapporten. 

Hent regning 

For å hente opp en regning som er parkert 
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Bestillinger 

Brukes for å se ordrer som kommer fra eksterne bestillere så som Vipps. Snappit etc. og som ikke er 

levert. 

Utlevert 

Denne funksjonen brukes nå man har en ordre åpen fra Vipps, Snappit og som man skal bekrefte 

betaling for. 

Betaling 

 

Kontant 

Brukes når kunder skal betale kontant 

Betaling 

Brukes når man har trådløs bankterminal og ønsker å bruke den til betaling. 

Opphev Betaling 

Brukes for å oppheve betaling på en regning som er lagt til betaling, f.eks så skal regningen endres av 

en eller annen grunn. 

Vis Låste regninger 

Her får man opp en liste over bord som er i bruk av andre servitører i samme trunk. 

Bankterminal 

Brukes for å ta betalt via tilkoblet bankterminal 
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Avstemming 

Brukes for å avstemme bankterminale, brukes når man har integrerte bankterminaler med kabel 

Valuta 

Brukes hvis system er satt opp at man kan betale med annen valuta. 

Tips på kontant 

Brukes for å registrere tips på kontant. Slå inn beløpet som er tips på talltastaturet og trykk deretter 

på Tips på kontant 

Kundekort 

Denne funksjonen brukes når man har integrerte kundekort, kan være både debet og kredittkort. 

Kunden aktiverer kundekortet sitt etter at man har trykt på denne knappen og regningen blir belastet 

kundekortet 

Kundefaktura 

Denne funksjonen brukes når det skal sendes faktura til et firma som har kundekort definert i 

KdrGold. 

Oppdater Kundekort 

Brukes for å sette inn penger på allerede definerte kundekort i KdrGold 

Tilbakebetal 

Med denne funksjonen kan du få ut penger kontant av det som står på kundekort. Trykk på knappen, 

dra kundekortet og du får opp saldo på kortet, velg beløp som skal tilbakebetales og trykk OK. Må 

være online og det må være debetkort. 

Annen betalingsform 

Her kan firmaet selv sett opp andre betalingsformer, gjøres i Manager, f.eks. BankAxept Offline, 

Rekvisisjon etc. 

Utlegg 

Brukes for å tilbakebetale utlegg som er gjort av f.eks. servitør, kommer fram på dagsoppgjøret. 

Ta med 

Brukes når man har Take Away, pris og moms blir da endret til det som er definert i menyen for Take 

Away salg. 

Vipps 

Brukes vis man har integrert Vipps betaling, trykke på denne og man må slå inn telefonnummer til 

den som skal betale 
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Romnr. 

Denne funskjonen brukes når man er integrert mot et hotellsystem, slår inn romnummer for hvilket 

rom som skal belastes, overføres så til hotellsystemet. 

Salg gavekort 

Rabatt & kontant 

Brukes når kunden skal ha rabatt og samtidig betale kontant, liste over aktuelle rabatter kommer opp 

Rabatt & bankkort 

Fungerer som den over 

 

Rapporter 

 

Forbruksliste 

Gir en oversikt over hvilke varer som er solgt i dag, kan velge fra til meny, fra til menyvalg, fra til 

ansatt hvis ønskelig. 

Ansatte status 

Får opp en liste over hvor mange regninger, hvordan de er oppgjort etc. til nå.  

Dispenser rapport 

Viser rapport hvis man er integrert med et tappesystem. 

X Rapport 

Gir en rapport om antall salg, oppgjørsformer, rabatter etc. 
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F&B (Lagertelling) (Bare hvis lagertelling er aktivert i systemet) 

 

Telling 

Med denne knappen kan man telle lageret. 

Supplering 

Dette er supplering av varer fra hovedlager 

Bestilling 

Dette er bestilling av varer inn til hovedlager 

Lånebong 

Denne funksjonen brukes hvis man ønsker å låne fra et annet lager som er tilgjengelig. 

Hent antall på lager 

Legg inn navn på vare og søk, henter fra varen og status på lager 
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Kampanje 

 

Registrer kampanjekortnummer 

Legg inn kortnummeret på det aktuelle kortet som er med i kampanjen 

 

Hovmester 

 

(Kommer bare opp hvis man har status som hovmester) 
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Bytt meny 

Denne knappen benyttes hvis man ønsker å bytte meny av en eller annen årsak. 

Alle bord 

Bruks for å se alle åpne bord uansett hvem sitt bord det er 

Personalliste 

For å se alle medarbeidere som er på jobb og de som har vært på jobb den aktuelle dagen. Listen 

viser når vedkommende logget på og når han evt. hadde logget av. 

Endre avdeling 

Bruks for å endre avdeling av en eller annen årsak. 

Endre antall 

Brukes for å endre antall på bestilling, hvis ikke serviitøren har tilgang til dette 

 

Faktura 

 

Brukes bare av faktura kunder som har avtale med restauranten.  
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Prøveoppgjør 

Trykk Meny; Rapport og Ansatt status. Trykk utskrift hvis det skal skrives ut.  
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Betaling  

 

Ved å markere bord og trykke betaling vil en utskrift av bordet skrives ut og bordet er satt til betaling. 

Deretter kan bordnr. plukkes opp på en trådløsbankterminal.  

Under meny og betaling kan paymentpay oppheves med Opphev Betaling. 

Hvis bordet er satt til betaling kan regningsnr brukes til å plukkes opp på bankterminalen og bare da.  

På bankterminaler fra Point som har kasse Paypoint Connect 
Tast F1 på bankterminalen for å logge inn, med id og trunk Nr. Trykk grønn knapp hvis det ikke jobbes 

i trunk. 

Deretter F1 for å hente regning med regningsnummer. Eller tast grønn knapp for å taste inn 

referansenummer direkte.  Ex: regningsnummer på regningen er 1-201. Referansen tastes inn 2011 

Trykk F1 for å splitte kontant og kort, Delbetal alltid først kort betalinger.  
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Vipps 

Ved bruk av online Vipps betaling bruk betalingstype Vipps. Følgende vindu kommer opp 

 

Tast inn telefonnummeret til vedkommende og trykk OK. Kunden må bekrefte og følgende melding 

kommer opp Betaling gjennomføres → Betaling vellykket 
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Bruk av bordplan 

Hvis man har aktivert bruk av bordplan vil det første vinduet man kommer inn til etter at man har 

logget inn se ut som følger, selvfølgelig vil bordplan være slik den er utformet i manager. 

 

Her vil man se alle bord man har til rådighet. Klikk på et bord og skjermbildet vil endre seg til 

menyen, velg aktuelle menyvalg og trykk på knappen Lagre til bord, en vil da komme tilbake til 

overstående vind, men det bordet man valgte vil da ha endret farge slik at man ser at man har det 

bordet i bruk. 

Knappene opp til høyre er Maksimer vindu, Gå til meny, Flytt på vindu, Lås skjerm/klient. 

Det er også mulig å bytte bordplan ved å bruke knappen Gå til meny også Meny/Bord og Bytt 

bordplan. 

En vi se at bord skifter farge, når man lagrer på bordet og når det er lenge siden det har vært noe 

aktivitet på bordet. 
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Hvis man ikke bruker bordplan kan man gjøre dette manuelt med følgende: 
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Lagre til bord 

Nytt bord, bord nr og Enter. Tast inn menyvalg og Lagre til bord. Husk evt. kommentarer. 

 

 

Hente Bord 

Dobbel klikk eller marker og trykk OK, på bordet for å hente det frem, tast inn menyvalg og deretter 

Lagre til bord igjen. Vil gjest betale, kan man markere bordet og trykke på utskrift. Da får gjest en 

foreløpig regning. 
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Flytt bord 

Dobbel klikk på bord eller hent bord, inngi nytt bordnr + enter 
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Hvis regningen skal flyttes til et bord som allerede eksisterer, dukker dette bildet opp: 
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Splitt  

Hent bord, eller dobbel klikk bord. Trykk splitt bord. 

Følgende vindu kommer opp: 

 

Hvis regningen skal deles likt å alle så slå inn antall og trykk «Automatisk splitt». 

Hvis ikke trykk på «Manuell splitt». Følgende vindu kommer opp: 
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Hvis bordet skal deles på flere enn to så trykk «Nytt bord» slik at du får nok delinger. «Del flaske» 

brukes bare på flaske. Velg antatt deler den skal deles på, vis antall er forskjellig fra antall bord så 

flytt delene til riktig bord. Hvis man angrer kan man trykke «Slett bord» og starte på nytt. 

 

Overfør bord 

Dobbel klikk på bord eller hent bord, trykk Overfør Bord, deretter: Overfør dette bod hvis den skal 

plukkes opp av enn annen servitør, eller Overfør alle bord hvis du skal gå av vakt.  

 

Hent overført bord 

Hvis du skal hente inn regninger som er overført, trykk Hent overført bord og velg de regningene det 

gjelder 
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Forbruksliste: 

Trykk Meny, Oppgave og deretter Forbruksliste 

Da får du oversikt over hva du har bonget.  

 

Takeaway: 

Trykk Meny; Oppgave og Takeaway 

Trykk først avbryt for å komme ut av bord vindu. Trykk takeaway, da står det takeaway nederst i 

regnings vindu, deretter tast menyvalget og deretter ok.  Som du ser så har menyvalgene en annen 

farge enn når det er vanlig salg. 
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Retur av vare 

Gå på meny, retur av vare og Tilbake 2 ganger. Trykk da menyvalgene du vil slå retur på og riktig 

oppgjørsform 

 

 

Kommentar 

 

Åpne opp ett bord, tast menyvalget og deretter kommentar. Velg kommentaren som skal gis til 

kjøkkenet. Kommentaren vil da komme under menyvalget.  
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Bruk av kundekort/gavekort 

 

Oppvalidering 

Gå til Meny – Betaling og trykk på knappen Oppdater Kundekort. 

Dra så kundekortet/gavekortet, evt slå inn nummeret som kundekortet/gavekortet har. 

 

Velg så beløpet som kortet skal oppdateres med, brukt talltastene oppe til høyre og trykk Enter når 

ferdig. Trykk så OK-knappen. 
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Følgende vindu kommer opp. Hvis flere kundekort/gavekort skal fylles på gjøres samme opperasjon 

om igjen. 

 

Velg så hvilken betalingsmåte oppfyllingen skal gjøres opp med, Bankkort eller Kontant. 

 

Handle med kundekort/gavekort 

Når varen er slått inn gå til Meny – Betaling og velg Kundekort. Dra så kortet evt. slå inn nummeret 

og trykk Enter. 
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Hvis det er nok penger på kortet så vil feltene til venstre få en grønn ramme. Trykk Ok og betaling er 

gjort. 

 

Hvis man drar kortet og det kommer opp en oransje strek rundt de feltene til  høyre betyr det at du 

har mindre penger på kortet enn det som er satt opp som varslingsgrense i manager for det aktuelle 

kortet. Kort trenger ikke å ha noen varslingsgrense. Øverst på skjermen står det også at Saldo er 

under varslingsgrensen. Det er ikke noe problem å bruke kortet hvis beløpet på kjøp er innenfor 

saldo på kortet.  
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Hvis det kommer en rød strek rundt feltene til høyre betyr dette at det ikke er nok penger på 

kundekortet til å få gjort opp regningen. 

 

Du har er to muligheter enten å gå tilbake eller trykke Ok, trykker du Ok så blir regningen bare delvis 

gjort opp. Og du før opp følgende vindu: 

 

Du må ta gjøre opp det resterende meg en annen betalingsmåte. 
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Vis resept 

Merk den linjen du ønsker se innholdet i i regningsvinduet, trykk på knappen Vis resept. Følgende 

vindu kommer opp: 

 

Her vil du se hva som skal være i f.eks. drinken og en evt. beskrivelse hvis dette er lagt inn. 
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SelfService 

 

Skjermen for SelfService blir presentert slik. Dra kortet  

CustomerSelfService 

 

Til bruk for utvidet bruk av selvbetjent. Velg det man ønsker og trykk enten bankterminal eller 

kundekort. 
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Loader (oppfylling av kundekort) 

 

Dra kortet, velg beløp som du ønsker å fylle opp kortet med. Sett inn bankkort for å gjennomføre 

transaksjonen. 

Her har du også muligheten til å se de siste transaksjonene på kortet, trykk «Vis kundekort for Saldo» 

og så aktivisert kortet. De siste aktivitetene vises da. 
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Orderman 

De håndholdte terminalene er som en liten utgave av 

touchen. 

*OK*  blir brukt for å lagre bord 

* P* lister opp menyvalgene og menygruppene 

*$* blir brukt til betaling 

*£* blir brukt til delbetaling kontant 

*T* hurtigtast for å åpne bord 

*C* er kalkulator 

Trykk ett menyvalg, bruk pennen fra menyvalget og swipe 

oppover for å legge til ett nytt menyvalg. 

Swipe pennen nedover for å fjerne ett menyvalg 

Swipe pennen til høyre for å legge til en kommentar 

Swipe pennen til venstre for å slette 

For å betale, trykk $. Hvis du får kontanter trykk OK 

Ellers trykk alltid Paymentpay og velg nærmeste skriver 
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Bluetooth belteskriver 

 

 

Skru av orderman, hold tommelen på displayet samtidig som du skrur den på. Scanner for printer vil 

dukke opp i displayet hvis du holder venstre hjørne på ordermannen helt inntil bluetooth displayet 

på skriveren. Det er den lille sorte firkanten på venstre side.  

En % linje vil dukke opp på displayet og orderman printeren vil printe ut en liten lapp som sier 

orderman OK når de er parret sammen.  Husk å sette i ferdigladet batteri i printeren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


