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KOM I GANG MED SHOPBOX
Når du henter Shopbox app’en, får du adgang til vores Quick Service version. Shopbox Quick Service er 
bygget til forretninger og butikker, hvor betaling foregår samtidigt med betaling af varen, produktet eller 
servicen. Shopbox findes dog også til restauranter, som giver mulighed for at oprette rum, borde, menuer 
og et væld af andre kritiske funktioner som en restaurant kræver. Disse funktioner er beskrevet til sidst i 
denne brugermanual, ligesom vi påpeger, at enkelte skærmbilleder fra denne manual kan se anderledes 
ud, hvis du har vores restaurant version. Ønsker du at tilgå vores restaurant funktioner, bedes du kontakte 
Shopbox på tlf. +45 31 13 15 15, eller skrive til os på support@shopbox.com.

OPRET EN PROFIL

Hvis du ikke allerede har gjort det, skal du downloade 
vores app. Den kan hentes i enten App Store til iOS, el-
ler Windows Store til Windows. Når du åbner vores app, 
bliver du mødt af denne skærm. Hvis du ikke allerede 
har oprettet en bruger via vores back-office system, 
my.shopbox, skal du trykke ”Klik her for at oprette en 
konto” som angivet på billedet. Hvis du allerede har en 
konto, kan du logge ind direkte ved at angive dit bru-
gernavn og adgangskode og springe næste skridt over.

For at lave en Shopbox bruger, skal du udfylde: navn, 
efternavn, e-mail og angive en adgangskode. Til sidst 
skal du acceptere vores betingelser for brug af Shop-
box.
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OPRET EN BUTIK

Det næste skærmbillede guider dig igennem oprettel-
sen af din forretning. Her skal du udfylde information 
om dit firma og din butik. ”Company” er det firma som 
ejer butikken, og ”Store” er information vedrørende 
den specifikke butik. Under ”Store” skal du angive den 
e-mail, og det telefonnummer, som brugeren ser på de-
res kvittering. Det er IKKE dine personlige kontaktop-
lysninger, som du allerede har angivet da du lavede en 
bruger. Tryk ”Create” når du er færdig. Nu er du klar til 
at oprette produkter!

START SIDE
Det første du ser når du åbner Shopbox og har logget 
ind, er altid din kasse. Når du åbner kassen for første 
gang, og hver gang efter du har afsluttet dagen, vil du 
blive spurgt om morgenbeholdningen i din kasse. Her 
indtaster du, hvor mange kontanter du starter dagen 
med. Hvis du ikke har nogen kontanter, skriver du ’0’. 
Ved at trykke på pilen øverst til venstre, lukker du skær-
men. Du vil blive spurgt til din morgenbeholdning igen 
før du kan foretage salg. 

Tip: Inde i indstillinger -> generelle indstillinger kan du 
vælge at deaktivere morgenbeholdning skærmen, hvis 
ikke det er relevant for din forretning.
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HVORDAN DU OPRETTER, REDIGERER OG 
SLETTER PRODUKTER OG KATEGORIER
OPRET KATEGORI

For at komme i gang med at bruge dit kasseapparat, skal du oprette dine produkter og kategorier så du 
har noget at sælge. Vi starter med at oprette en produktkategori. Du kan ikke oprette produkter uden først 
at lave produktkategorier. TIP: Ved at angive et produkt som et favoritprodukt, kommer det frem på kas-
seskærmens forside, ved siden af produktkategorierne.

 
1: Tryk på blyantikonet i øverste højre hjørne for at kom-
me igang med at redigere i din kasseskærm, som vist på 
billedet her til venstre. Du skal trykke på samme blyan-
tikon når du er færdig med at redigere.

2: For at oprette en kategori, trykker du på ’+ kategori’ 
knappen i øverste venstre hjørne.

3: Indtast navn på kategorien i det angivne felt. 

4: Tryk på kameraikonet for at tage et nyt, eller uploade 
et eksisterende billede, som ikon til din kategori.

5: Du kan også vælge at give din kategori en farve i ste-
det for at uploade et foto.

6: Tryk på ”Gem”.

Din kategori er nu klar! Tryk på blyantikonet for at se 
din kategori på kasseskærmen.

Tip: Du kan bruge søgeikonet ved siden af den lille bly-
ant for at søge efter specifikke kategorier eller produk-
ter.
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OPRET PRODUKT

1. Du opretter produkter ved at gå ind i den rette kate-
gori, og herefter trykke på det lille blyantikon i øverste 
højre hjørne.

2. Når du opretter et produkt, skal du vælge et navn på 
produktet og angive en pris. Ligesom når du opretter 
en kategori, har du mulighed for at tildele produktet en 
farve eller et billede som ikon ved at trykke på den run-
de grønne cirkel ved siden af produktnavnet.

3. Du kan vælge hvilken kategori produktet skal ligge 
under, og tildele produktet en enheds-type. Dette er 
nyttigt hvis du bruger Shopbox til lagerstyring, men er 
helt valgfrit.

4. Har du en stregkodescanner, tildeler du produktet en 
SKU kode i det angivne felt ved at scanne produktet, 
eller ved at skrive koden manuelt.

5. Tryk ”Gem” for at færdiggøre oprettelsen af dette 
produkt.

Dit produkt er nu klar til brug! 
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BRUGERDEFINERET PRIS

Hvis du sætter salgsprisen til ’0’, vil produktet have en 
brugerdefineret pris, hvilket betyder, at du bliver spurgt 
om prisen for produktet, hver gang du foretager et salg. 
Produktet vises med et lille spørgsmålstegn hvor prisen 
normalt er angivet.

Det vil sige, når du slår det givne produkt ind på kassen, 
vil denne skærm komme frem og bede dig taste prisen 
ind. Denne funktion kan bruges, hvis du har et produkt 
der varierer i pris fra gang til gang.

REDIGER ET PRODUKT

For at redigere et produkt skal du gå ind i den kategori 
hvor produktet er placeret. Ved at trykke på blyantiko-
net i øverste højre hjørne, på samme måde som hvis 
du skal lave et nyt produkt, kommer du i redigeringstil-
stand. Det kan ses ved, at blyantikonet er blevet grøn. 
Når du trykker på et produkt i redigeringstilstand, kan 
du rette i pris, navn, billede eller slette det helt ved at 
trykke på skraldespandsikonet i øvre højre hjørne.

TIP: Husk at forlade redigeringstilstanden ved at trykke 
på blyantikonet igen når du er færdig med at indstille 

dit produkt.
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FAVORITPRODUKT

Når du redigerer i et produkt, kan du trykke på stjer-
neikonet. Dette tildeler produktet ”favorit” status, og 
medfører, at du ser produktet på første kasseskærm, 
ved siden af kategorierne, når du åbner kassen. Dette 
kan spare tid, hvis du har et produkt, som kræver hurtig 
adgang.

REDIGER EN KATEGORI

Hvis du vil redigere en kategori, trykker du på blyan-
tikonet i øverste højre hjørne på hjemmeskærmen hvor 
alle dine kategorier er synlige. Herefter vælger du den 
kategori du ønsker at ændre og trykker på den.

Dette vindue vil åbne, og giver adgang til at ændre nav-
net, billedet, eller farven på kategorien. Husk at trykke 
”Gem” når du er færdig.

TIP: Husk at forlade redigeringstilstanden ved at trykke 
på blyantikonet igen når du er færdig med at indstille 
dit produkt.
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TILPASNING AF DIN KASSESKÆRM

Hvis ikke du er tilfreds med rækkefølgen på dine produk-
ter eller kategorier som de ligger på din kasseskærm, 
kan du nemt flytte rundt på dem lige som du ønsker. 
Dette gør du ved at holde fingeren på kategorien, el-
ler produktet, i et sekunds tid, hvorefter du kan trække 
ikonet hen til det ønskede sted. Det fungerer på samme 
måde, som hvis du skal flytte app-ikoner på din iPad!

”HURTIG SKIFT” MENUEN

I bunden af din kasseskærm findes en ”hurtig-skift” 
menu, som angivet på billedet til venstre. Denne kan 
du med fordel bruge, hvis du hurtigt vil skifte i mellem 
de forskellige kategorier du bruger til dine produkter. I 
stedet for at trykke på den lille pil øverst til venstre når 
du vil tilbage til kasseskærmen, kan du i stedet trykke 
på den ønskede kategori direkte, og dermed springe et 
skridt over.
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START DAGEN

Når du åbner kassen første gang, vil dette vindue åbne 
– til at starte med vil feltet være blankt. Her skal du ind-
taste det kontantbeløb du har i kassen, når du åbner. 
Dette tal vil også komme til at stå på din dagsafslut-
ning.

AFSLUT DAGEN

1. Når din forretning er lukket, og du vil afslutte dagen, 
skal du gå til menupunktet ”Transaktioner”. Her vælger 
du den grønne knap ”Afslut dagen” oppe over listen af 
transaktioner.

2. Her får du beskeden ”Er du sikker på at du vil afslutte 
dagen?”. Tryk ”Ja” for at afslutte dagen.

3. Næste skærm (X-BON) viser dagens omsætning i 
Shopbox, totalt og opdelt efter betalingstype. Tryk 
”næste” for at fortsætte, eller på pilen øverst for at 
komme tilbage til den tidligere skærm. Du kan printe 
din X-bon ved at trykke på printerikonet.

OBS - hvis du har en integreret terminal, vil den blive 
nulstillet, og alt herefter tæller som en ny dag.

4. På næste skærm indtaster du hvor meget du har 
tjent på din betalingsterminal. Du skal afslutte dagen 
på din terminal for at få adgang til disse tal.

5. Næste skærm igen er til indtastning af kontanter. Her 
kan du redigere i din morgenbeholdning, ligesom du 
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ser dine udgifter, såfremt du har haft nogle i løbet af 
dagen. ”Kontant til banken” er hvor mange kontanter 
du fjerner fra kassen, mens ”afsluttende” angiver hvor 
mange kontanter du efterlader i kasseskuffen til mor-
gendagens morgenbeholdning.

6. På næste skærm indtaster du beløb for alternative 
betalingsmetoder, såsom gavekort, mobilbetaling og 
faktura.

7. Den sidste skærm viser din Z-BON. Såfremt alle tal 
er blevet angivet korrekt, og at du ikke har glemt at an-
give et salg i Shopbox systemet eller bevidst har fore-
taget nogle ændringer, burde differencen være på ’0’.

8. Tryk ”Afslut dagen” for at afslutte dagen. Såfremt din 
difference er for stor, vil du blive spurgt om du er helt 
sikker på om du vil afslutte dagen alligevel.

9. Dagen er afsluttet! Du har mulighed for at printe en 

dagsafslutningsrapport ved at trykke på printerikonet.

SKIFT BRUGER

Du kan skifte bruger i Shopbox på 2 måder. Du kan en-
ten logge helt ud ved at trykke ”log ud” i menuoversig-
ten, eller, hvis du har tildelt pinkode (læs mere om det 
under ”Personale”), kan du spare tid ved at trykke på 
dit navn over indkøbskurven, som angivet på billedet 
til venstre. Når du trykker skift bruger, bliver du spurgt 
om en pinkode til den nye bruger som du vil skifte til.
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HVORDAN DU BRUGER DIT SHOPBOX  
KASSEAPPERAT

SLÅ PRODUKTER IND PÅ KASSEN

Når du vil sælge et produkt, trykker du blot på pro-
duktet, hvorefter de dukker op i din indkøbskurv. 

 

KONTANT BETALING

Trykker du på ”Kontant” kommer dette billede frem. 
Her kan du enten trykke på ”Næste” hvis du har mod-
taget lige penge – eller du kan vælge at trykke i feltet, 
hvor der står ”modtaget” og taste det beløb ind du har 
fået. Du kan også trykke på et af de pre-definerede be-
løb. Byttepenge står under det totale beløb.
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Når du har gjort det, kommer dette billede frem, som 
betyder at betalingen er registreret. Herfra har du 3 
muligheder:

1: Du kan printe en kvittering til din kunde ved at trykke 
på det lille printerikon i øverste højre hjørne
2: Du kan sende kvitteringen på en mail ved at indtaste 
kundens email i det rigtige felt, og herefter trykke på 
det lille ikon til højre for feltet.
3: Du kan trykke ”næste salg” hvis kunden ikke ønsker 

en kvittering.

KORT BETALING

Kortbetalinger klarer du ved at trykke på ”Kort”. Hvis 
ikke du har en integretet betalingsterminal, vil der stå 
”betaling modtaget” med det samme. Har du en in-
tegreret terminal, vil beløbet automatisk blive vist på 
kortterminalen, og når transaktionen er gennemført vil 
du se billedet ”Betaling modtaget”.

FLERE BETALINGSTYPER

Ved at trykke på de 3 prikker ved siden af ”kort”, får 
du en oversigt over de resterende betalingsmuligheder:

1:    Mobilbetaling (f.eks. MobilePay)
2:   Fakturabetaling 
3:   Gavekort
4:   Delt betaling
5:   Blandet betaling
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DELT BETALING

Du kan dele betalingen op, hvis 2 eller flere personer vil 
splitte betalingen imellem sig.

I venstre kolonne ser du de produkter som endnu ikke 
er betalt for, mens du til højre ser de produkter som du 
har udvalgt til betaling. Du flytter et produkt over til 
betaling ved at trykke på produktet i venstre kolonne. 
Herefter vælger du betalingsmetode helt som du plejer. 
Når produktet er betalt, skulle den gerne forsvinde helt 
fra listen.

Du kan også dele regning i lige dele ved at trykke på de 
tal der står i venstre side. Ønsker du at dele regningen 
i 3, trykker du på 3, hvorefter en tredje-del af den tota-
le pris bliver sendt til betaling. OBS - bemærk at tred-
je-delen bliver fratrukket det totale beløb der mangler 
til betaling.

Har du lavet en fejl, kan du roligt trykke på produktet 
igen for at sende det tilbage til venstre kolonne.
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BLANDET BETALING

Du har også mulighed for at dele betalingen i forskel-
lige betalingstyper, hvis kunden ønsker det. Ved siden 
af kort og kontant i bunden af din kurv, er ”Blandet be-
taling” muligt at vælge når du trykker på de tre prikker.

Når du valgt den første betalingsform, kan du vælge 
beløbet der betales ved enten af trykke på en af de 
pre-definerede knapper, eller ved at taste det præcise 
beløb ind i feltet under ”Beløb til betaling”. Du kan se 
det tilbageværende beløb helt i bunden. 

Når første del er betalt, bliver du sendt tilbage til skær-
men hvor du har mulighed for at vælge blandt beta-
lingstyper. Herefter fortsætter du med at vælge den 
relevante betalingstype, indtil hele regningen er betalt.
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INDKØBSKURVENS IKONER
Øverst i din indkøbskurv finder du 3 ikoner.

1. Rabat 
2. Beløb (’+’ tegn) 
3. 3 prikker (flere muligheder).

BELØB

Hvis du trykker på det lille ’+’ tegn, får du mulighed for 
at indtaste et ekstra beløb. Dette kan være, hvis kunden 
har ønsket en vare som ikke ligger i dit varekatalog. Du 
kan også tilføje en kort beskrivelse. Herefter trykker du 
på ”OK”.

Det ekstra beløb vil nu blive vist som et selvstændigt 
produkt i din indkøbskurv.
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RABAT

For at give rabat på et enkelt produkt, klikker du på 
produktet når det ligger i indkøbskurven. Her kan du 
ændre mængden på produktet og skrive hvor stor ra-
batten skal være (angivet i %). Du kan ligeledes skrive 
en kommentar, så du senere kan se, hvorfor rabatten 
blev givet. Tryk ’OK’ for at komme tilbage til kasseskær-
men. Herefter vil rabatten på det enkelte produkt blive 
vist, ved at prisen har ændret sig til den nye pris. Rabat-
satsen bliver vist med rødt under prisen.

Vil du give rabat på hele regningen, vælger du % tegnet 
i øverste højre hjørne af indkøbskurven, og så kommer 
dette billede frem. Her har vi pre-defineret 5%, 10%, 
20% og 25%, men du kan også skrive en anden pro-
centsats. Herefter trykker du på ”OK”.

Rabatten vil herefter blive vist under de indtastede 
produkter og den samlede pris nederst i indkøbskurven 
har ændret sig til den nye totale pris.
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RETUR

Har du behov for et returnere et eller flere produkter 
kan du benytte retur knappen. Denne finder du ved at 
trykke på de 3 små prikker øverst til højre. Hvis du tryk-
ker på returknappen, bliver priserne under dine pro-
dukter røde. 

Vælger du produktet nu, vil det gå ind som minus og 
tælle som et returneret produkt. Du kan nu trykke på 
kontant, og give din kunde pengene retur. Tryk på retur 
knappen igen for at vende tilbage til den normale kas-
seskærm.

SLET

Du kan slette produkter fra kurven ved at trykke på de 
3 små prikker, og vælge ”tøm kurven”. Har du behov for 
at slette et enkelt produkt fra din indkøbskurv tager du 
din finger og ”swiper” til venstre på selve produktet - 
så vil der komme en rød ”slet” knap frem, som du kan 
trykke på for at slette det enkelte produkt.
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ÅBEN KASSESKUFFEN

Du kan åbne din kasseskuffe ved at trykke på de 3 små 
prikker og efterfølgende vælger knappen ”åben kas-
seskuffen”.

MENUEN

I øverste venstre hjørne af appen finder du et lille ikon 
med 3 vandrette streger. Dette åbner op for menuen i 
venstre side som du kan se på billedet:

- KASSE
- ØKONOMI
- TRANSAKTIONER
- UDGIFTER
- PERSONALE
- KUNDER
- INDSTILLINGER
- LOG UD 

Dem vil vi nu gennemgå én efter én.

KASSE

”Kasse” er dit kasseapperat – det er de funktioner vi allerede har gennemgået.



21

O N E  B U S I N E S S  -  O N E  A P P

ØKONOMI

Under fanebladet ”ØKONOMI” kan du se dagens, ugens 
eller månedens transaktioner og omsætning. Ligeledes 
finder du en oversigt over hvilke hvilke produkter du 
har solgt flest af, og hvilke medarbejdere der har været 
mest aktive. Du kan følge din omsætning time for time, 
eller definere et specifikt tidspunkt ved at trykke på det 
lille filterikon i øverste højre hjørne.

TRANSAKTIONER

Under fanebladet ”TRANSAKTIONER” finder du en 
komplet liste over alle transaktioner der er lavet. Du 
kan altid finde en tidligere transaktion frem, og ved at 
trykke på den, har du mulighed for at gensende kvitte-
ringen på en mail, printe kvitteringen igen, eller du kan 
refundere hele transaktionen ved at trykke på de tre 
prikker ved siden af printerikonet. Det er også under 
”Transaktioner” du starter din dagsafslutning når du 
har lukket butikken og talt kassen op. Se under afsnittet 
”Afslut dagen” i denne brugervejledning. Du kan vælge 
tidsperiode over de transaktioner du ser på listen ved 
at trykke på det lille filterikon i øverste højre hjørne.

Når du har returneret en transaktion, vil du kunne se at 
den er markeret i rødt øverst, som angivet på billedet 
til venstre. Den vil automatisk blive trukket fra dagens 
omsætning.
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UDGIFTER

Under fanebladet ”UDGIFTER” har du mulighed for 
at registrere dine købsbilag. Det gør du ved at klikke 
på ”Tilføj udgift” knappen. Så kan du enten vælge at 
uploade et billede fra dit galleri, eller du kan benytte 
din tablets kamera til at tage et billede af din kvittering.  

Du udfylder blot: 
- Butiksnavn 
- Beskrivelse
- Beløb 
- Transaktionstype (Kontant, Kreditkort, Andet) 

Har du brugt kontanter fra kassen vil dette fremgå af 
din dagsafslutningsrapport.

PERSONALE

Du kan tilføje personale ved at trykke på det grønne 
´+´ikon i højre hjørne. Her angiver du navn, telefon-
nummer, e-mail og en adgangskode. Du vælger også 
hvilken rolle din medarbejder har i din forretning: Ad-
min (administrator rolle med adgang til alle funktioner), 
Staff (almindelig medarbejderolle som kun kan foreta-
ge salg, og ikke har adgang til økonomien), Finance 
(har adgang til økonomi oversigt, men kan ikke redige-
re i noget) og Manager (kan varetage alle opgaver fra 
app’en, men ikke tilgå back-office, my.shopbox.com).

Til sidst har du mulighed for at angive en pin-kode, så-
fremt du ønsker at en pin-kode skal bruges for at vali-
dere brugerens brug af Shopbox.

Du kan redigere indstillingerne ved at trykke på blyan-
tikonet til højre for medarbejderens navn.

Du kan importere medarbejdere fra en excel-fil ved at 
trykke på ”import” i toppen af skærmen.
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KUNDER

Under fanebladet ”KUNDER” finder du en oversigt over 
de kunder som har gennemført et salg i din forretning. 
Kunder oprettes automatisk, hvis du har indtastet en 
e-mail under købet og har sendt en kvittering til kun-
dens e-mail. Kunden bliver registreret som gæst.

Du kan ændre kundens navn ved at trykke på blyan-
tikonet til højre for den rette kunde.

Du kan også oprette en kunde ved at trykke på det 
grønne ´+´ikon i øverste højre hjørne.

Ved at trykke på kunden, får du et overblik over samtli-
ge køb som kunden har foretaget.

INDSTILLINGER

Under fanebladet ”INDSTILLINGER” finder du en lang 
række muligheder. Du kan rette i indstillinger for din 
bruger, din butik, generelle indstillinger til din kasse, og 
selvfølgelig printer og terminal indstillinger. 

Du har mulighed for at redigere i nogle generelle ind-
stillinger såsom at slå lydeffekter til/fra og aktivering 
af pin-kode hvis du ønsker at medarbejdere skal bruge 
pin-kode for at bruge Shopbox. Du kan også vælge om 
du vil spørges om din morgenbeholdning, og om pro-
duktbilleder skal vises på din kasseskærm. 

Under ”Profil” har du mulighed for at rette i indstillinger 
der vedrører din personlige Shopbox profil.

Under ”Butik” har du mulighed for at rette i dine bu-
tiksindstillinger, såsom addresse, telefonnummer og 
Moms sats (25% i Danmark).
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HVORDAN DU BRUGER SHOPBOX RESTAU-
RANT FUNKTIONER

Hvis du har en restaurant, tilbyder Shopbox nogle funktioner specielt lavet til dig. På de følgende sidder 
guider vi dig igennem hvordan du opretter rum, borde og bruger bordene når du skal betjene kunder. Hvis 
du ønsker at komme i gang med Shopbox til restauranter, skal du kontakte Shopbox på +45 31 13 15 15 eller 
support@shopbox.com.

OBS: Nogle af de funktioner lavet til restauranter benyttes via vores back-office system, My.Shopbox.com.  
Dette er blandt andet oprettelse af menuer og varianter.

OPRET RUM

Når du åbner Shopbox app’en og tilgår kasseskær-
men, bliver du mødt af den skærm du kan se til venstre. 
”Åbne borde” viser hvilke borde der er aktive lige nu, 
mens ”Takeaway” kommer som standard, og lader dig 
betjene en kunde og tage imod betaling uden at parke-
re bestillingen ved et bord.

Ved at trykke på det lille blyantikon i øverste højre hjør-
ne, har du mulighed for at tilføje flere rum i din restau-
rant. Dette kan f. eks. være hvis du har et udendørsom-
råde. Tryk på ”Tilføj rum” for at tilføje et rum, og giv det 
et navn. Tryk ”Gem” for at færddiggøre oprettelsen.

Du kan redigere og slette et rum ved først at trykke på 
det, hvorefter du får mulighed for at ændre navnet, el-
ler slette det helt ved at trykke på skraldespandsikonet 
i øvre højre hjørne.
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OPRET BORD

Når du først har oprettet et rum, kan du hurtigt tilføje 
borde. Når du er inde i det ønskede rum (på billedet til 
venstre er vi ”udendørs”), trykker du på blyantikonet i 
øverste højre hjørne. Du vil se en rund grøn cirkel med 
et lille plusikon i midten dukke op på skærmen, som du 
kan trykke på.

Herefter giver du bordet et navn (dette kan også bare 
være tal - det er helt op til dig, og hvad du finder nem-
mest). Tryk ”Gem” for at færdiggøre oprettelsen af bor-
det.

REDIGER ELLER SLET BORD

Når du er inde i det rette rum, kan du redigere eller slet-
te et bord ved først at trykke på blyantikonet i øvre høj-
re hjørne, og herefter det ønskede bord. Husk at trykke 
”Gem” når du er færdig med dine rettelser.
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BRUG AF BORDENE

Når du skal indtaste en bestilling, er det derfor vigtigt at 
du er på det rigtige bord. Når du er på din kasseskærm, 
kan du se hvilket bord der er valgt ved at kigge til højre, 
over din kurv. På billedet til venstre, er vi udendørs, og 
på bord 1. Ved at trykke på ”Rum”, kan du skifte mellem 
de forskellige rum og borde som du har oprettet.

1. De 4 tal, som vist på billedet til venstre, står for de 
forskellige retter en gæst eventuelt har bestilt. Du kan 
ændre hvor mange retter som skal være synlige inde 
under generelle indstillinger, hvis ikke 4 er oplagt for 
din restaurant. Du starter på første ret, som angivet af 
at ’1.” er markeret. Vælg de retter som kunden ønsker til 
første ret. Herefter kan du skifte til anden ret, og tilføje 
flere retter. Tryk ”Send til køkken” for at igangsætte be-
stillingen. Dette giver køkkenet besked om at gå i gang 
med at forberede første ret.

Under printerindstillinger i indstillinger kan du sørge for 
at nogle specifikke produkter og varer printes på en 
specifik printer. Dette er for eksempel hvis du har en 
køkken eller barprinter. Hvis du vil tilføje flere printere, 
gøres dette via vores back-office system, my.shopbox.

2. Når gæsten er ved at være færdig med deres ret, 
trykker du på ”send næste ret” som automatisk sender 
en ordreseddel til køkkenet om at næste ret skal forbe-
redes.

3. Ved at trykke på knappen med de 3 små prikker 
øverst til højre, åbner du for nogle valgmuligheder. Her 
har du muligheden for at flytte produkter fra et bord til 
et andet.

4. Når du trykker ”Flyt borde” bliver du mødt af din re-
staurants oversigt over borde og rum. Tryk på det bord 
som du gerne vil flytte bestillingen til bord, og vælg ”ja” 
når du bliver spurgt om du er sikker.
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VARIANTER

Ved at tilgå vores back-office system, My.Shopbox, kan 
du oprette varianter til dine produkter. For nærmere in-
formation om hvordan disse opsættes, bedes du down-
loade vores guide til back-office systemet, eller kontak-
te Shopbox på +45 31 13 15 15.

Når varianter er lavet og tilknyttet de ønskede produk-
ter, tilgår du dem ved at trykke på produktet. Som vist 
på billedet til venstre, giver varianter dig mulighed for 
at vælge imellem flere varianter af samme produkt. På 
eksemplet vist til venstre, er der lavet 3 varianter til pro-
duktet ”Espresso” - Single Shot, Double Shot og Triple 
Shot. Du kan også angive forskellige priser per variant, 
fremfor at have flere forskellige versioner af det samme 
produkt liggende på din kasseskærm.

MENU

Ligesom varianter, laves menuer inde på vores back-of-
fice system, My.Shopbox. For nærmere information om 
hvordan disse opsættes, bedes du downloade vores 
guide til back-office systemet, eller kontakte Shopbox 
på +45 31 13 15 15.

Når du har oprettet din menu og har opdateret din kas-
seskærm (tryk på de 3 prikker øverst og vælg ”opdater 
kasse”) vil menuen dukke frem i den rette kategori.
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PRINTER OG TERMINAL INSTALLATIONS-
HJÆLP 
INDSTIL DIN PRINTER

Hvis du mister forbindelsen til din bonprinter, skal du have forbundet den igen. Det ta-
ger kun 2 minutter, hvis du er klar over, hvilken bonprinter du benytter. Vælg din printer 
herunder, og læs den relevante guide på de næste sider. Hvis du fortsat er i tvivl, eller din 
printer ikke ligner en af de nedenstående, er du velkommen til at ringe til os på 31 13 15 15.

ETHERNET (KABEL) PRINTER

- Ser din printer ud som den til venstre, er det enten en bluetooth eller 
ethernet printer. Hvis det er en ethernet printer, er printeren forbundet 
via kabel til din router. Hvis ikke, er det en bluetooth printer!

BLUETOOTH PRINTER

- Hvis du har en MPOP printer, som vist til venstre, har du en bluetooth 
printer!
- Eller, hvis din printer ligner den øverst til venstre, men IKKE er for-
bundet via kabel, har du en bluetooth printer.
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ETHERNET (KABEL) PRINTER

- Denne printer skal have en kabelforbindelse til en in-
ternet router.

- Sørg for, at din iPad er tilsluttet samme netværk via 
WiFi forbindelse.

- Hvis printeren er korrekt tilsluttet, vil den herefter 
dukke op i Shopbox. Gå til indstillinger, og tryk på prin-
terindstillinger.

- Tryk på feltet under ”main printer”. Herefter trykke 
du på ”Vælg printer” på den næste skærm. Hvis ikke 
printeren dukker op på listen, skal du trykke på den lille 
cirkel i øvre højre hjørne for at opdatere listen.

- Vælg din printer fra listen. Medmindre du manuelt har 
givet den et andet navn, hedder den TCP efterfulgt af 
en række tal. Du bliver spurgt om du vil lave en test-
print. Tryk ja - dette bekræfter forbindelsen.

- Oplever du fortsat problemer, bedes du kontakte 
Shopbox på tlf. 31 13 15 15, eller på mail, support@shop-
box. Vi sidder klar til at hjælpe dig!
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BLUETOOTH PRINTER

- Tjek først, om bluetooth er tændt på din iPad. Dette 
ser du under indstillinger på din iPad.

- Hvis ikke din printer dukker op over listen af tilgænge-
lig bluetooth enheder, skal du prøve at tænde og slukke 
for den. Hvis en anden enhed har oprettet forbindelse 
til den, kan dette også være grunden til at den har mi-
stet forbindelsen. Sørg for, at der ikke er andre iPads el-
ler telefoner som har oprettet forbindelse til din printer!

- Din printer skal være forbundet til iPad her før du op-
retter forbindelsen i Shopbox appen. Tryk på dens navn 
for at oprette forbindelse.

- Åben Shopbox og gå til ”indstillinger”, herefter ”prin-
ter indstillinger”.

- Tryk på feltet under ”main printer”. Herefter trykke 
du på ”Vælg printer” på den næste skærm. Hvis ikke 
printeren dukker op på listen, skal du trykke på den lille 
cirkel i øvre højre hjørne for at opdatere listen.

- Vælg din printer fra listen. Hvis det er en MPOP prin-
ter hedder navnet noget med MPOP; hvis det er den 
anden bluetooth printer, står der noget med STAR MI-
CRONICS. Du bliver spurgt om du vil lave en testprint. 
Tryk ja - dette bekræfter forbindelsen.

- Oplever du fortsat problemer, bedes du kontakte 
Shopbox på tlf. 31 13 15 15, eller på mail, support@shop-
box. Vi sidder klar til at hjælpe dig!
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INDSTIL DIN BETALINGSTERMINAL

Hvis du har en integreret betalingsterminal, kan du hurtigt genetablere forbindelsen i 
tilfælde af udfald. Shopbox integrerer med 2 forskellige terminaler; Ingenico iSMP og In-
genico IPP 350.

INGENICO ISMP

- Tjek først, om bluetooth er tændt på din iPad. Dette 
ser du under indstillinger på din iPad. Hvis din termi-
nal er synlig, prøv at forbinde til den. Hvis ikke, fortsæt 
med følgende trin.

- Tryk F1 på terminalen og kør dit købsmandskort igen-
nem terminalen, med magnetstriben opad.

- Tryk 1 for bluetooth

- Tryk 2 for ”pair with phone” - også selvom det er en 
iPad!

- Find terminalen i oversigten over bluetooth enheder 
på din iPad. Tryk på den.

- Bekræft at det er de samme tal som dukker på på din 
terminal og iPad, og tryk ”pair” på både terminal og 
iPad.

- Tryk på den røde knap på terminal flere gange for helt 
at komme ud af indstillinger.

- Hvis der står ”forbundet” eller ”connected” på din 
iPad, kan du gå til indstillinger i Shopbox appen. Gå til 
terminal indstillinger.

- Tænd for ”aktiver terminal”.

- Oplever du fortsat problemer, bedes du kontakte 
Shopbox på tlf. 31 13 15 15, eller på mail, support@shop-
box. Vi sidder klar til at hjælpe dig!
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INGENICO IPP 350

- Tryk ”Menu” på terminalen, og herefter brug 2020 
som kode.

- Tryk 3 for at gå til menupunktet der hedder ”hjælp”.

- På listen kan du se en IP addresse. Gå til din Shopbox 
app, gå ind til ”indstillinger” og herefter ”terminalind-
stillinger”. 

- Indtast din IP addresse i det rette felt. VIGTIGT - de 
nul-taller der ses foran andre tal skal IKKE med, men 
dem der står efter skal. For eksempel, hvis IP addressen 
på terminalen står som 168.001.234.1.1, skal den skrives 
ind i Shopbox som 168.1.234.1.1.

- Port nummer skal være 1337, og ikke ændres medmin-
dre der står noget andet.

- Tryk ”test forbindelse” og luk indstillinger. Vent 10 se-
kunder, og gennemfør en test-handel. Terminalen skulle 
gerne være tilsluttet nu!

- Oplever du fortsat problemer, bedes du kontakte 
Shopbox på tlf. 31 13 15 15, eller på mail, support@shop-
box. Vi sidder klar til at hjælpe dig!
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VILKÅR OG BETINGELSER

Under fanebladet ”indstillinger” kan du tilgå vilkår og betingelser for brug af Shopbox ved at trykke på 
”Om”.

KOM I KONTAKT MED OS

Vi har åbent dagligt fra 9:00 - 17:00 og vi glæder os til at høre fra dig.

Shopbox Danmark

Rentemestervej 2B,                                        
2400 København NV, Danmark                
+45 31 13 15 15                 


