
Kom igång med BackOffice!
Låt oss guida dig till hur du snabbt och enkelt kommer igång med BackOffice.

I denna artikeln tar vi upp de viktigaste inställningarna att börja med, till exempel 

hur du skapar dina varugrupper baserat på momssatser och hur du förbereder för 

bokföringen. Allt för att du ska ha bästa möjliga förutsättningar när du sedan 

lägger till ditt artikel-sortiment och designa din kassalayout.

Grundläggande inställningar

Costcenter: “Café” Costcenter: “Bar” Kostnadsställe
På sidan Företag kan du lägga till fler 

kostnadsställen om du vill dela upp ditt 

företag i olika segment, butiker eller 

liknande.


Om du har fler än ett kostnadsställe 

kan du skapa olika kassalayouter 

beroende på hur ditt produktsortiment 

skiljer sig åt mellan kostnadsställena.

Varugrupper
Se till att du har rätt uppsättning 

varugrupper, baserat på vilka 

momssatser som gäller för ditt 

produktsortiment.


Vilka produktgrupper du har 

påverkar inte hur dina produkter 

presenteras i kassan, utan de är till 

för att säkerställa att du kan boka 

din försäljning korrekt.
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Product group VAT rate VAT amount

Food 12% 145.94

Non ALcohol 12% 6.42

Alcohol 25% 109.00

Flowers 25% 10.00
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Bokföring
I BackOffice kan du antingen exportera 

din bokföring manuellt (SIE-fil) eller 

använda Fortnox-integrationen för att 

automatiskt överföra bokföringen till 

Fortnox. 


För att din försäljning ska kunna 

redovisas korrekt, se till att alla fält på 

sidan "Bokföring" har tilldelats ett 

bokföringskonto.

Artiklar och Kassalayout

Dina artiklar och din 
kassalayout
Under "Artiklar" hittar du allt som 

rör det du säljer och hur det ska 

presenteras i kassan. 

Artiklar
En artikel kan vara en pizza eller ett 

klädesplagg. För varje artikel anger du ett 

pris och gör några andra inställningar. Du 

kan till exempel ange varianter för artikeln 

och bestämma vilken kassakategori den 

ska tillhöra, det vill säga hur den ska 

presenteras i kassan.


Klicka bara på knappen "+ Lägg till artikel" 

för att komma igång. 

Varianter
Du kan ange varianter för dina 

artiklar, t.ex. om en pizza ska ha en 

extra kostnad om det är en 

familjepizza.


Du kan enkelt skapa egna varianter 

genom att klicka på knappen "+ Lägg 

till variant".

Kassalayout
Slutligen kan du välja hur dina artiklar 

ska grupperas så att det blir lätt att hitta 

relaterade artiklar i kassan. Tänk dig att 

du säljer både pizza och vin, då kan du 

skapa en kassakategori för vin och en 

kassakategori för pizza.


Vänligen notera att om du vill lägga till 

en underkategori till en kassakategori 

måste du göra det innan du ansluter 

några artiklar till den överordnade 

kassakategorin.


