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1.

Om SMS Kassasystemet

SMS Kassasystem og versjonene RmsV 5.9 NO/RmsV 5.92 NO/RmsV 5.95NO består delvis av
en hovedenhet RmsVPos ”Point of Sale” (POS) hvor elektronisk journal oppdateres, og delvis
av en eller flere kassaterminaler; RmsV Touch og RmsV Pad (bærbar tablet) samt backofficeprogrammet RmsV Manager.
POS kan enten være installert på en frittstående server (PC) eller på en av RmsV Touch kassaterminalene i kassasystemet.
Til POS overføres alle programmerte priser og produkter m.m. På kassaterminalene registreres salg, oppgjørsformer og annen løpende bruk.
Registrering av salg på RmsV Touchkassaterminalene fungerer bare dersom tilkoblet kassaskuff er lukket. Rapporter kan tas ut fra både RmsV Manager, POS og på kassaterminalene
avhengig av hvilken type av rapport som ønskes.
RmsV Manager er backofficeprogrammet hvor man skriver ut rapporter, legger opp nye
kunder, varer, resepter og ansatte, samt håndterer sitt varelager m.m. I RmsVManager finnes
vedlikeholdsmoduler, rapportmodul, bookingmodul, loyalitetsmodul og lagerstyringsmodul.
RmsVPos kan bli oppdatert online med nye/endrete menyvalg, varer, resepter, ansatte og rabattkoder. Når menyvalg og rabattkoder endres sendes ny informasjon til alle touchterminaler som har kontakt med RmsVPos. For at RmsVPos skal få oppdaterte data fra RmsVManager,
må man benytte “OK-live” knappen ved oppdatering av grunnlagsdata. RmsVPos henter ny
informasjon hvert 30 sekund. Det finnes begrensninger på hva som oppdateres online, er en
ansatt allerede logget inn f.eks., vil det ikke være mulig å endre online.
Z-rapporten og elektronisk journal lagres automatiskt når man avslutter dagens salg (stenger
kassene) på kassasystemet.
De fleste restauranter/kantiner benytter automatisk avslutning av dagen salg, da gjøres dette
automatisk på et gitt klokkeslett i systemet og ønskede rapporter, inkludert Z-rapporten
sendes som PDF til din e-post.

Om denne dokumentasjonen
Denne dokumentasjonen er opprettet for å dokumentere alle funksjoner på salgspunktet
som har med registrering av salg, håndtering av kvitteringer, X-rapporter og elektronisk
jounal.
I tillegg er det lagt til andre funskjoner som er viktige for kunder, som f.eks. håndtering av
bord, rapporter, rabatter og kredittkorts-/loyalitetshåndtering.
Alle funksjonene er tilgangsstyrt med aksesskode, om du ikke har tilgang til en funksjon, hør
med din restauransjef.

Hva er “Kassasystemlova?”
Du som selger varer og tjenester mot betaling må fra og med 1. januar 2019 ha et sertifisert

2.

Forklaring til knappene

Toolbar-/Verkøylinje-knapper (knappene som vises kan modifiseres etter kundens behov):

START/STOPP =		

Logge inn nye servitører

OR-BESTILLE =		
Vise startsiden på barterminal og åpne bord på en		
				bordterminal
TR-TRANSPORT =		

Lagre bestillinger på bord, sende bonger til kjøkkenskriver
				m.m

PA-PROFORMA =		

Skrive ut proformaregning som senere gjøres opp med en
				eller flere oppgjørsformer

MF-FUNKSJONER = 		

Vise andre funksjoner

MO-MODIFIER =		

Vise kommentarer som kan sendes til f.eks. kjøkkenskriveren

TM-TA MED = 			

Bytte mellom vanlig mva og mva for take out (ta med)

DEL-SLETT =			

Ta bort markert menyvalg (vare)

X-MULTI =			

Multiplisere markert menyvalg med valgfritt antall

/ DELE =			

Dele menyvalget (varen) på 2 (0,5)

+ PLUSS =			

Øke menyvalget(varen) med 1

- MINUS =			

Redusere markert menyvalg (vare) med 1

NU-TASTATUR =		

Vise/skjule numerisk tastatur

B/S-BAR/SERV =		
Benyttes for å bytte mellom barterminal og bordterminal
				startside.

2.

Forklaring til knappene fort.

Toolbar-/Verkøylinje-knapper (knappene som vises kan modifiseres etter kundens behov):

CO Kunde Best =		

Benyttes for å hente opp bestillinger overført fra integrerte
				systemer.
RD Resdiary
=		
Benyttes for å hente opp bestilte bord fra bord bestillings				system som f.eks. Resdiary.

3.

MF - funksjonsknapper

For å komme til MF-funksjoner trykker du på knappen” MF-Funksjoner” i linjen lengst opp på
skjermen. Her er en forklaring på de ulike funksjonene (funksjoner som vises kan modifiseres
etter kundens behov);
Alle funksjoner i SMS kassesystem kan gis en aksesskode for å begrense tilgang. Noen funskjoner er kanskje bare tilgjengelig for hovmester og/eller resraurantsjef/kantineansvarlig. Man kan
også knytte opp Manager kort, RFID eller magnet kort til hver funksjon slik at den kan åpnes av
en manager ved at et managerkort dras/”beepes” i en leser.
ÅPNE KASSESKUFF		

Benyttes for å åpne kasseskuffen.

LOGG INN/UT			

Benyttes når du er ferdig for dagen og vil skrive ut oppgjøret.

INNGI OPPGJØRSFORM		

Benyttes for å inngi en oppgj.form på en proformaregning.

SKRIV SISTE REGNING		
				

Benyttes for å skrive ut en kopi av den siste regningen/kvitteringen laget på din terminal.

KOPI AV REGNING		
				

Benyttes for å skrive ut en kopi av en valgfri regning/kvittering.
Teksten “KOPI “ skrives på regningen om oppgjørsform er utført.

PRØVEREGNING		
Benyttes for å skrive ut en prøveregning før bordet avsluttes. 		
				
Teksten “Foreløpig kvittering IKKE KVITTERING FOR KJØP” skrives
				på regningen.
KREDITNOTA (retur)		
Benyttes for å registerer en returkvittering ved feilslag. Teksten
				
“Returkvittering” skrives på regningen etter at oppgjørform er 		
				inngitt.
RETUR				
				
				

Benyttes for å korrigere en regning/kvittering som er gjort opp
med en oppgjørsform. Teksten “Returkvittering” skrives på		
utskriften etter at oppgjørsform på kreditnotaen er inngitt.

X-RAPPORT			
Benyttes for å skrive ut en X-rapport for en eller flere
				kassaterminaler.
ANSATTRAPPORT		
				

Benyttes for å vise alle ansatte som har vært/er på vakt/inn		
logget i løpet av dagen.

PRØVEOPPGJØR		
				

Benyttes for å ta ut en test av ditt oppgjør dersom du
f.eks. vil kontrollere din kasse i løpet av vakten.

RABATT PÅ REGNING		

Benyttes til å gi rabatt på en proformaregning.

STOPPMELDING		
Benyttes for å sende en stoppbong til kjøkkenet ved feilslag på
				et bord.
BONUS/RABATT		

Benyttes for å gi bonus og evt. rabatt på en proformaregning.

SPLITT PROFROMA 		

Benyttes for å dele en proformaregning i like deler.

ANGRE SPLITT PROFORMA
				

Benyttes for å angre en deling av proformaregning i like deler 		
og flytter alle menyvalg tilbake til tidligere proformaregning.

AVDELNINGSOPPGJØR		
Benyttes for å ta ut en rapport som viser hva din avdeling har 		
				solgt i dag.
SALG ALLE AVDELINGER

Benyttes for å ta ut en rapport som viser hva alle avd. har solgt.

OPPGJ.FORMSRAPPORT
				

Benyttes for å ta ut ulike rapporter over de oppgjørsformer som
har vært i bruk på dagens salg.

SALG PER MENYVALG 		
				

Benyttes for å ta ut en rapport som viser f.eks. hvilke menyvalg 		
som er solgt i din avdeling i dag.

SUPPLERINGSLISTE		
				

Benyttes for å ta ut en rapport som viser hva som skal suppleres
opp av varer i forhold til dagens salg.

BYTT AVDELING		
Benyttes for å bytte avdeling for å kunne registerer salg på en 		
				annen avdeling.
BYTT MENY			

Benyttes for å bytte til en annen meny om man har flere.

SALG PER TIME 		
				

Benyttes for å ta ut en rapport som viser totalt salg pr. time i din
avdeling eller i alle avdelinger til sammen.

LÅNEBONG			
Benyttes om du ønsker å låne en vare fra en annen avdeling/et 		
				annet lager.
ENDRE SUPPLERING		

Benyttes om du vil endre supplering av varer til i morgen.

SPESIFISERE HOVEDVARE
Benyttes til å spesifisere f.eks. hvilken type brus man ønsker å få
				supplert opp.
KUNDEINFORMASJON/KUNDE Benyttes til å registerer kundens navn og adresse på en profor-		
				
ma om det ønskes, samt vedlikehold av kort/kunder/firma.
EUROBONUS			

Benyttes til å gi Eurobonus poeng på en proformaregning .

BORDRESERVASJON		

Benyttes til å sende informasjon til bordreservasjonssystemer.

FLYTT BESTILLINGER fra bord
FLYTT PROFORMA		

Benyttes for å flytte bestillinger fra et bord til et annet.		
Benyttes for å flytte en proformaregning mellom avdelinger.

BREKKASJE			

Benyttes for å slå brekkasje (ødelagte menyvalg).

LAGRE/ÅPNE PROFORMA

Benyttes for å lagre enn regning til neste dag.

AVSTEM BANKTERMINAL

Benyttes til å sende meldinger til en bankterminal.

ØKE/REDUSERE VEKSEL		

Benyttes for øke eller redusere vekselsbeløpet i kassaskuffen.

PRODUKSJONSSKJERM 		
				
				

Benyttes for å vise bonger og endre status på bestillingene. Man
kan velge mellom statuser som - Start produksjon, Produseres, 		
Produksjon ferdig, Ordre klar og Hentes.

NETS GAVEKORT/MEDL.KORT Benyttes for å slette loyalitetskort som er registeret hos Nets i		
				
DAM, opppdatere Nets kjede/sentergavekort med korrekt saldo
				
og sjekke allerede gitt saldo på Netskjede/sentergavekort.
TIPS PÅ KONTANTREGNING

Benyttes for å postere tips mottatt på en kontantregning.

MF - funksjonsknapper med funksjonsnummer
<MF-1> Logg Ut
<MF-2> Bytt Meny
<MF-3> Oppgjørsformtype
<MF-4> Flytt eller splitt bestillinger/bord/regninger
<MF-5> Korreksjon/rabatt
<MF-6> Skriv kopi av regning
<MF-7> Skriv prøveregning
<MF-8> Splitt regning
<MF-9> Skriv samleregning
<MF-10> Forbruksliste
<MF-11> Ansatt/trunkoppgjør
<MF-13> Suppleringsliste
<MF-14> Endre supplering
<MF-15> Spesifisere hovedvare
<MF-16> Låne til et annet lager
<MF-17> Tips på kontantregniger
<MF-19> Skriv oppgjørsrapport
<MF-20> Skriv avdelingsoppgjør
<MF-21> Omsetningsrapport
<MF-23> Romstatus
<MF-25> Lagre/åpne regning
<MF-26> Ant. tilgjengelig for produskjon
<MF-27> Oppdater debetkort
<MF-28> Dispenserrapport

MF - funksjonsknapper med funksjonsnummer forts.
<MF-29> Bonus/rabattkort
<MF-34> Skriv splittregninger
<MF-35> Total salgsrapport
<MF-36> Brekkasje
<MF-37> Bytt avdeling
<MF-38> Kundeinfo
<MF-39> Bordreservasjon
<MF-40> Administrasjon bankterminal
<MF-41> Ansattrapport
<MF-42> Meldinger (pda)
<MF-43> Regningsoversikt
<MF-44> Aktive SPA kort rapport
<MF-45> X-rapport
<MF-46> Opphev bankterminal flagg
<MF-47> Reverser regning
<MF-48> Kreditnota
<MF-49> Stopp/Start SnappOrder
<MF-50> Pre-Innskudd oppgjørsform
<MF-51> Eurobonus
<MF-52> Salg per time rapport
<MF-53> Vaktoppgjør
<MF-54> Endre kasseskuffbeløp
<MF-55> Produksjonsskjerm
<MF-56> Nets Gavekort/medlemskort

å

4.

Om kvitteringer i SMS Kassasystem

SALGSKVITTERING					FORELØPIG KVITTERING

På proformaregningen skrives teksten ”Foreløpig kvittering IKKE KVITTERING FOR KJØP” i
dobbel størrelse. Alle salgkvitteringer med oppgjørsform vil ha teksten ”Salgskvittering”.
Alle kreditnotaer/returer vil ha teksten ”Returkvittering”. Alle øvingsregninger vil ha teksten
”Treningskvittering” og kjøp som skal faktureres på et senere tidspunkt vil ha teksten
”Utleveringskvittering”.
Bord = 			
Skrives ut om kvitteringen kommer fra et bord
Ansatt =		
Den ansatte som skrev ut kvitteringen
Dato =			
Dato og klokkeslett på når kvitteringen ble skrevet ut
Total=			
Skrives i dobbel størrelse på salgskvitteringer, returkvitteringer og
			
utleveringskvitteringer og normal størrelse på proformakvitteringen.
Netto/Mva=		
Mva spesifiseres på de ulike mva kodene og som totalt mva-beløp.
Regningssnr. =		
Dagens regningsnr. som benyttes for å håndtere regningen i SMS
Fakturanummer
Et løpenummer over alle salgskvitteringer som skrives ut i SMS (det
er et eget løpenummer for treningskvitteringer og utleveringksvitteringer).
Terminalnr. =		
Kassaterminalens nummer. og systemets ID nummer , lisensnummer,
			
pos maskinnr. og serienr. hvor kvitteringen skrives ut
Oppgjørsform =
Alle salgs/returkvitteringer viser oppgjørformer gjesten betalte med

5.

Innlogging av ansatte

Inlogging skjer enten med et servitørkort eller en kode, dette kan variere i de ulike avdelingene.
(Om det på terminalen står teksten “DRA KORT” må du dra ditt servitørkort.)
1.

Dra ditt servitørkort, eller tast inn ditt id-nummer.

2.

Inngi ditt ansattnummer. Benytt det numeriske tastaturet for å inngi ditt ansattnummer,
avslutt med “Do It”.

3.

Om kassaterminalen spør etter avdeling, trykk/velg på den avdelingen du skal jobbe i.

4.

Om kassaterminalen spør etter meny, trykk/velg på den menyen du skal jobbe i.

5.

Om kassaterminalen spør etter trunkgruppe, trykk/velg den trunkgruppen du skal 		
jobbe i.

6.

Om kassaterminalen har tilkoblet kasseskuff, eller du arbeider med kontanter og bærer
et pengebeltet, må du velge en kasseskuff og bekrefte vekselsbeløp i skuffen/beltet. 		
Velg skuff og inngi beløp, trykk så på “Do It”.

7.

Du er nå logget inn.

6.

Jobbe i skoleavdeling/treningsavdeling

Om skoleavdeling er aktivert i systemet, vil det finnes en avdeling som heter “Skoleavdeling”
som du kan logge deg inn i. Alt du da gjør på kassaterminalen skjer i skolemodus. Alle regninger
vil ha teksten ”Treningskvittering, ikke kvittering for kjøp”, og alt blir registrert både på Xog Z-rapporter samt i sladrerullen (elektronisk journal). Det er mulig å legge aksesskode på
skoleavdeling for å unngå at man logger inn i feil avdeling.
For å logge inn i skolemodus gjør du følgende;
1.

Trykk på “START/STOPP”-knappen så kassaterminalen står i innloggingsbildet.

2.

Dra ditt servitørkort eller tast inn ditt id-nummer.

3.

Inngi ditt ansattnummer. Benytt det numeriske tastaturet for å inngi ditt ansattnummer,
avslutt med “Do It”.

4.

Dersom kassaterminalen spør etter avdeling, trykk/velg “SKOLEAVDELING”.

5.

Dersom kassaterminalen spør etter trunkgruppe, trykk/velg den trunkgruppen der du 		
skal trene.

6.

Velg/inngi kasseskuff og veksel. Inngi/bekreft vekselbeløpet og trykk på “Do It”.

7.

Du er nå logget inn i skoleavdeling.

7.

Slå inn en bestilling (Bar/Café)

1.

Trykk på “OR Bestille”-knappen.

2.

Velg menyvalg. Trykk en gang på det menyvalget du vil slå inn/bestille. Om du vil ha 		
flere av samme menyvalg, kan du benytte talltastaturet før du trykker på menyvalget,		
eller benytt pluss-tasten for å øke antallet av akkurat det menyvalget.
Benytt menytypene/varegruppene på høyre side for å bestille menyvalg som ikke finnes
på førstesiden. Dersom man har input av gjestenavn på skrudd, vil du bli spurt om å 		
inngi navn på gjesten på første menyvalg.

3.

Velg knappen “PA Proforma” om du ikke vet hvordan gjesten skal betale og dersom du
vil skrive ut en proformaregning som du vil presentere for gjesten, eller velg en 		
oppgjørsform ved å trykke på en av de grå oppgjørsformsknappene (“KK AUTO“ som er
kundekort), “KONTANT” eller BANK (bankterminal).
Benytt den grå “OPPGJ F” (oppgjørsform) knappen om du vil se alle oppgjørsformene.

OBS!

Om gjesten vil føre regningen over på sitt hotellrom, trykk på knappen “PA Proforma”. 		
Da skrives det ut en proformaregning som gjesten skal skrive under med totalsum,		
romnummer og signatur. Slå så proformaregningen mot rommet i henhold til avsnittet
“Inngi oppgjørsform på en proforma”.
Om gjesten vil betale med bankkort/kredittkort, trykk på den grå knappen “BANK”.
- Bekreft beløpet med “Do It” eller inngi et lavere beløp om gjesten vil betale med flere 		
oppgjørformer, eller et høyere beløp om gjesten ønsker å ta ut penger (evt. gi tips, dog
gjøres dette som oftest på selve betalingsterminalen).
- Be gjesten om å sette inn/ dra sitt kort i betalingsterminalen eller holde mobiltele-		
fonen over nfc/blåtannleseren.
-Gi gjesten salgskvitteringen, eller send elektronisk kvittering. Kvitteringen inneholder 		
informasjon om betalingen.

8.

Slå inn bestilling (Bar/Café) med TM (TaMed) knapp

1.

Trykk på “OR Bestille”-knappen.

2.

Velg menyvalg. Trykk en gang på det menyvalget du vil slå inn/bestille. Om du vil ha 		
flere av samme menyvalg, kan du benytte talltastaturet før du trykker på menyvalget,		
eller benytt pluss-tasten for å øke antallet av akkurat det menyvalget.
Benytt menytypene/varegruppene på høyre side for å bestille menyvalg som ikke finnes
på førstesiden. Dersom man har input av gjestenavn på skrudd, vil du bli spurt om å 		
inngi navn på gjesten på første menyvalg. Man kan også avvente input av gjestenavn til
betalingmåte (oppgjørsform) velges.

3.

Dersomdu trykker på TaMed (TM) knappen etter at bestillinger er slått inn, vises 		
bildet over hvor du kan velge om du vil endre alle bestillingene til “ta med” bestillinger
eller starte med en “ta med” bestilling fra neste menyvalgs som slås. Dersom knappen 		
“Bytt alle bestillinger” benyttes, vil alle bestillinger som er slått, endres til “ta med” bestilinger. Dersom knappen “Start bestilling nå” benyttes vil ikke allerede slåtte bestillinger 		
endres, men neste bestilling vil være en “TaMed” bestilling.

3.

Velg knappen “PA Proforma” om du ikke vet hvordan gjesten skal betale og dersom du
vil skrive ut en proformaregning som du vil presentere for gjesten, eller velg en 		
oppgjørsform ved å trykke på en av de grå oppgjørsformsknappene (“KK AUTO“ som er
kundekort), “KONTANT” eller BANK (bankterminal).
Benytt den grå “OPPGJ F” (oppgjørsform) knappen om du vil se alle oppgjørsformene.

OBS!

Om gjesten vil føre regningen over på sitt hotellrom, trykk på knappen “PA Proforma”. 		
Da skrives det ut en proformaregning som gjesten skal skrive under med totalsum,		
romnummer og signatur. Slå så proformaregningen mot rommet i henhold til avsnittet
“Inngi oppgjørsform på en proforma”.
Om gjesten vil betale med bankkort/kredittkort, trykk på den grå knappen “BANK”.
- Bekreft beløpet med “Do It” eller inngi et lavere beløp om gjesten vil betale med flere 		
oppgjørformer, eller et høyere beløp om gjesten ønsker å ta ut penger (evt. gi tips, dog
gjøres dette som oftest på selve betalingsterminalen).
- Be gjesten om å sette inn/ dra sitt kort i betalingsterminalen eller holde mobiltele-		
fonen over nfc/blåtannleseren.
-Alltid gi gjesten salgskvitteringen, eller send elektronisk kvittering dersom betalingen		
ikke er elektronisk. Kvitteringen inneholder informasjon om betalingen.

9.

Lagre en bestilling på bord (Bar/Café)

Alternativ 1
1.
Trykk på “B/S BAR/SERV”-knappen.
2.
Om terminalen benytter bordplan trykk på det bordet du vil lagre bestillingen på, eller 		
inngi bordnummeret med det numeriske tastaturet, trykk så på “Do It”.
3.
Velg menyvalget. Trykk en gang på det menyvalget du vil slå inn/bestille. Om du vil ha 		
flere av det samme menyvalget, kan du benytte talltastene før du slår menyvalget, eller
benytte pluss knappen for å øke antallet av det ene menyvalget. Benytt menytypene/		
varegruppene på høyre side for å bestille menyvalg som ikke ligger på startsiden. Om
4.
Trykk på “TR Transport” knappen for å lagre bestillingen.
OBS! Dette punktet er veldig viktig. Det er dette punktet som sender bonger til en 		
eventuell bongskriver, f.eks. kjøkkenskriver.
5.
Fortsett med punkt 2 om du vil lagre bestillinger på flere bord, eller trykk på knappen 		
“B/S BAR/SERV” om du vil komme tilbake til Bar-startsiden.
Alternativ 2
1.
Velg menyvalget. Trykk en gang på det menyvalget du vil slå inn/bestille. Om du vil ha 		
flere av det samme menyvalget, kan du benytte talltastene før du slår inn menyvalget,
eller benytte Pluss-knappen for å øke antallet av det ene menyvalget. Benytt meny-		
typene/varegruppene på høyre side for å bestille menyvalg som ikke ligger på 			
startsiden.
2.
Trykk på “TR Transport” -knappen for å lagre bestillingen.
OBS! Dette punket er veldig viktig. Det er dette punktet som sender bonger til en eventuell bongskriver, f.eks kjøkkenskriver.
3.
Dersom terminalen benytter bordplan trykk på bordet hvor du vil lagre bestillingen, 		
eller inngi bordnummer med det numeriske tastaturet, trykk så på “Do It”.
4.
Trykk på “OR-Bestille” -knappen for å komme tilbake til startsiden.

10. Slå ut en regning fra et lagret bord (Bar/Café)

Gjør følgende om du ønsker å slå ut et bord som du har lagret på terminalen;
1.

Trykk på “B/S BAR/SERV” -knappen.

2.

Trykk på det bordet du vil slå ut/lage regningen på.

3.

Kontroller at alt er slått inn på bordet.

4.

Trykk på knappen “PA Proforma” om du vil skrive ut en proformaregning til gjesten.
Om du vet hvordan gjesten vil betale kan du benytte deg av de grå oppgjørsformsknappene som forklart i avsnitt 14 i denne manualen.

5.

Trykk på “B/S BAR/SERV” knappen for å komme tilbake til startsiden.

OBS! Du kan benytte punkt 1-3 om du bare vil se hva du har slått inn på et bord. Om du ikke
vil skrive ut regningen ennå, kan du trykke direkte på “B/S BAR/SERV”-knappen for å komme
tilbake til startsiden.

11. Åpne et bord og lagre en bestilling (Servitør)

1.

Åpne bordet. Inngi bordnummeret og trykk på “Do It”, eller om dere benytter bordplan
trykk på det bordet du vil åpne.

2.

Velg menyvalg. Trykk en gang på det menyvalget du vil slå inn/bestille. Om du vil ha 		
flere av samme menyvalg, kan du benytte talltastene før du slår menyvalget, eller 		
benytte pluss knappen for å øke antallet av det ene menyvalget.
Benytt menytypene/varegruppene på høyre side for å bestille menyvalg som ikke 		
finnes på første siden.

3.

Dersom man har input av gjestenavn på skrudd, vil du bli spurt om å inngi navn på 		
gjesten på første menyvalg

4.

Trykk på knappen “TR-Transport” for å lagre bestillingen.
OBS! Dette punktet er veldig viktig. Det er dette punktet som sender bonger til 		
eventuell bongskriver, f.eks. kjøkkenskriver.

12. Åpne et bord og bestilling med gjestenavn (Servitør)

1.

Åpne bordet. Inngi bordnummeret og trykk på “Do It”, eller om dere benytter bordplan
trykk på det bordet du vil åpne.

2.

Dersom man har automatisk input av gjestenavn, kommer det opp et bildet hvor man 		
kan skrive inn navnet på gjesten. Navnet vises senere i bordlisten. Når navnet er 		
ferdig skrevet eller man ikke ønsker å skrive inn navn, går man videre ved å trykke på		
enten “OK.TIL BORD” knappen, da går man inn på bordet, eller på “OK. TIL LISTE”		
knappen, da går man til listen over alle bord.
Det finnes også en knapp fra bordisten som heter “INNGI NAVN PÅ BORD” som man kan
benytte dersom man ønsker å inngi gjestenavn på et bord som allerede er opprettet 		
uten gjestenavn.

3.

Velg menyvalg. Trykk en gang på det menyvalget du vil slå inn/bestille. Om du vil ha 		
flere av samme menyvalg, kan du benytte talltastene før du slår menyvalget, eller 		
benytte pluss knappen for å øke antallet av det ene menyvalget.
Benytt menytypene/varegruppene på høyre side for å bestille menyvalg som ikke 		
finnes på første siden.

4.

Dersom man har input av gjestenavn på skrudd, vil du bli spurt om å inngi navn på 		
gjesten på første menyvalg

5.

Trykk på knappen “TR-Transport” for å lagre bestillingen.
OBS! Dette punktet er veldig viktig. Det er dette punktet som sender bonger til 		
eventuell bongskriver, f.eks. kjøkkenskriver.

13. Skrive ut regning fra et lagret bord (Servitør)

Gjør følgende om du vil slå ut et bord som du har lagret på terminalen;
1.

Trykk på bordet som du vil ha regning på.

2.

Kontroller at du har slått inn alt på bordet.

3.

Trykk på knappen “PA-Proforma” for å skrive ut en proformaregning som du kan pre-		
sentere for gjesten. Om du vet hvordan gjesten skal betale, inngi oppgjørsformen 		
ved å trykke på en av de grå betalingsknappene. Benytt den grå “OPPGJ F”-knappen
dersom du vil se alle oppgjørsformene.

OBS!

Om gjesten vil føre regningen over på sitt hotellrom, trykk på knappen “PA Proforma”. 		
Da skrives det ut en proformaregning som gjesten skal skrive under med totalsum,		
romnummer og signatur. Slå så proformaregningen mot rommet i henhold til 			
avsnittet “Inngi oppgjørsform på en proforma”.
Om gjesten vil betale med bankkort/kredittkort, trykk på den grå knappen “BANK”.
- Bekreft beløpet med “Do It” eller inngi et lavere beløp om gjesten vil betale med flere 		
oppgjørformer eller et høyere beløp om gjesten ønsker å ta ut penger (evt. gi tips, 		
dog gjøres dette som oftest på selve betalingsterminalen).
- Be gjesten om å sette inn/ dra sitt kort i betalingsterminalen eller holde mobiltele-		
fonen over nfc/blåtannleseren.
-Alltid gi gjesten salgskvitteringen, eller send elektronisk kvittering dersom betalingen 		
ikke er elektronisk.Kvitteringen inneholder informasjon om betalingen.

14. Korrigere en utslått proformaregning

1.

Trykk på knappen “MF Funksjoner”.

2.

Trykk på knappen(teksten) “KORRIGERE PROFORMA”.

3.

Trykk på den proformaregningen du ønsker å korrigere.
OBS! Det går bare an å korrigere proformaregninger. Har du allerede inngitt/valgt opp-		
gjørsform på en regning, så går det ikke an å endre den. Da må du først gjøre en 		
returkvittering på den tidligere regningen og så slå inn på nytt og inngi korrekt 		
oppgjørsform.

4.

Trykk på tilbakeknappen (dobbel pil til venstre over menyvalgene).

5.

Inngi Menyvalg. Trykk på det menyvalget du vil ta bort/endre antallet på.

6.

Korrigerere. Trykk på “SLETT”-knappen om du vil ta bort alle menyvalgene, på minusknappen for å minske antallet, eller legg til nye menyvalg på kvitteringen ved å benytte
menyen akkurat som vanlig.

7.

Skriv ny proformaregning. Trykk på knappen “PA-Proforma” for å skrive ut en ny pro-		
formaregning (foreløpig kvittering) som du kan presentere for gjesten.

15. Gi rabatt på en proformaregning

1.

Trykk på knappen “MF-Funksjoner”.

2.

Trykk på knappen(teksten) “RABATT PÅ REGNING”.

3.

Inngi hvilken proformaregning du skal gi rabatt på.

4.

Inngi rabattype. Trykk på den typen av rabatt du ska gi på regningen.

5.

Skriv ut den nye proformaregningen. Trykk på knappen(ikonet) over menyvalgene som
ser ut som en printer/skriver for å skrive ut en ny proformaregning til gjesten.
Trykk så på den skriveren du ønsker at den nye profromaregningen skal skrives ut på.

16. Inngi oppgjørsform på en proformaregning

1.

Trykk på knappen “MF-Funskjoner”.

2.

Trykk på knappen(teksten) “INNGI OPPGJØRSFORM”.

3.

Inngi proformaregning ved å trykke på korrekt regning på skjermen.
OBS! Det går bare an å inngi oppgjørsform på proformaregninger. Har du allerede inngitt oppgjørsform(er) på en regning så kan man ikke endre. Da må du først lage en returkvittering på den tidligere regningen og så slå inn på nytt og inngi riktig oppgjørsform.

4.

Inni oppgjørsform. Velg oppgjørsform ved å trykke på korrekt oppgjørsform.

5.

Bekreft beløpet ved å trykke på “Do It”.
Dersom du ønsker å benytte flere oppgjørsformer inngir du beløpet på den oppgjørs-		
formen du har valgt og fortsetter med å velge ytterligere oppgjørsformer og beløp.

17. Kopi av regning/Skriv siste regning

1.

Trykk på knappen “MF-Funksjoner”.

2.

Trykk på knappen(teksten) “KOPI AV REGNING”.

3.

Trykk på den regningen du vil skrive ut en kopi av.

4.

Trykk på den skriveren du vil ha regningskopien skrevet ut.

5.

Regningskopien skrives nå ut på skriveren og er merket med teksten KOPI.

OBS! I henhold til “Kassasystemlova”, går det bare an å skrive ut 1 regningskopi av en salgskvittering/returkvittering.

En måte å skrive ut siste regningen som ble laget på den kassaterminalen du jobber på direkte
er :
1.

Trykk på knappen “MF-Funksjoner”.

2.

Trykk på knappen(teksten) “SKRIV SISTE REGNING”.

18. Oppvalidere et kundekort

Kundekort er blant annet oppladbare kundekort(adgangskort), skikort eller gavekort som kan
benyttes i kassasystemet.
1. Trykk på knappen “MF Funksjoner”.
2. Velg oppdater debitkort ved å trykke på knappen (teksten) “OPPDATERE DEBETKORT”.
3. Inngi kort. Dra/beep kundekortet i kortleseren, eller tast inn kortnummer.
4. Inngi beløp. Inngi beløpet som du vil oppvalidere kundekortet med og trykk på “Do It”.
5. Inngi oppgjørsform. Trykk på oppgjørsformen som kunden vil benytte for å lade gavekortet/
kundekortet, f.eks. kontant. En regning skrives ut på skriveren som bekrefter at gavekortet/
kundekortet har blitt oppvalidert og hvilken oppgjørform det er betalt med.

19. Kassauttak - utlegg

OBS! For at du skal kunne benytte denne funksjonen må den være satt opp av restaurantsjef, og
både menyvalget og oppgjørsformen “Kassauttak” må finnes på kassaterminalen.
1.

Finn menyvalget “Kassauttak”.

2.

Trykk på menyvalget og inngi det beløpet du skal handle for, og trykk på “Do It”.

3.

Trykk på den grå knappen “OPPGJ F” (inngi oppgjørsform).

4.

Trykk på oppgjørsformen “KASSAUTTAK” og bekreft med “Do It”.

20. Returkvittering

Retur benyttes for å korrigere regninger med oppgjørsform(er) som er slått feil og som skal korrigeres bort. Om regningen ikke er slått inn samme dag, skal ikke denne funksjonen benyttes,
da skal man benytte KREDITNOTA (retur).
1.

Trykk på knappen “MF Funksjoner”.

2.

Trykk på knappen(teksten) “RETUR”.

3.

Trykk på den regningen du vil skape en returregning på.

4.

Bekreft at du valgt riktig regning med “Do It”.

5.

Nå slås alle menyvalgene som finnes på den regningen du valgte automatiskt og med 		
et minusbeløp.

6.

Trykk på den oppgjørformen du vil korrigere regningen mot, og inngi beløp.

7.

Når du har inngitt alle oppgjørsformene vil det bli skrevet ut en Returkvittering som du
skal legge ved oppgjøret.

21. Slå inn kreditnota (retur)

Retur benyttes for å korrigere regninger med oppgjørformer som er slått feil og som må korrigeres. Dersom regningen er slått samme dag, er det bedre å benytte funksjonen RETUR, da
slipper man å slå inn alle menyvalgene manuelt.
1.

Trykk på knappen “MF Funksjoner”.

2.

Trykk på knappen(teksten) “KREDITNOTA”.

3.

Velg menyvalg. Trykk en gang på det menyvalget du vil slå inn/bestille (returnere). 		
Om du vil ha flere av samme menyvalg, kan du benytte talltastene før du slår menyval-		
get, eller benytte pluss knappen for å øke antallet av det ene menyvalget.
Benytt menytypene/varegruppene på høyre side for å bestille menyvalg som ikke 		
finnes på første siden.
Alle menyvalgene som er slått inn blir nå registeret med minuspris.

4.

Trykk til sist på den oppgjørsformen som du vil lage en kreditnota(retur) mot og fullfør 		
funksjonen til en returkvittering blir skrevet ut på skriveren.

22. Flytte bord til en annen ansatt i samme avdeling

1.

Trykk på knappen “MF Funksjoner”.

2.

Trykk på knappen(teksten) “FLYTT BORD/BEST. FRA BORD”

3.

Trykk på det bordet du vil flytte fra.

4.

Trykk på samme bordnummer som til bord.

5.

Trykk på den ansatte i din avdeling som du vil flytte bordet til. Bordet flyttes nå til den		
ansatte du valgte i punktet over.

23. Flytte alle bord til en annen ansatt

1.

Trykk på knappen “MF Funksjoner”.

2.

Trykk på knappen(teksten) “FLYTT ALLE BORD ANNEN ANSATT”.

3.

Trykk på teksten “FLYTT ALLE BORD -> ANNEN ANSTATT”.

4.

Velg til ansatt. Trykk på den ansatte som du vil flytte alle dine bord til. Alle dine bord 		
flyttes nå over til den andre ansatte.

24. Flytte bord

1.

Trykk på knappen “MF Funksjoner”.

2.

Trykk på knappen(teksten) “FLYTT BORD/BEST. FRA BORD”.

3.

Inngi hvilket bord du ønsker å flytte.

4.

Inngi til hvilket bord du vil flytte bordet. Trykk på noen av de åpne bordene eller inngi 		
et nytt bordnummer ved å benytte det numeriske tastaturet, avslutt med “Do It”.

5.

Inngi menyvalg som skal flyttes. Trykk på det menyvalget i venstre kolonne som du vil 		
flytte til det nye bordet. Menyvalget flyttes automatisk over til høyre kolonne (det nye 		
bordet). Dersom det er flere av samme menyvalg slått inn, må du inngi hvor mange 		
som skal flyttes over. Dersom du flytter over feil menyvalg, trykk på menyvalget i den 		
høyre kolonnen så flyttes det tilbake til den venstre kolonnen.

Fortsett med punkt 5 til du har flyttet over alle menyvalg som du vil flytte til det nye bordet.
Benytt tilbake-knappen (to piler til venstre som ligger over høyre kolonne) for å flytte over
menyvalg til et annet bord.
Dersom du vil flytte over alle menyvalgene til det nye bordet, trykk på knappen merket med
bord og grønne rundinger (ligger over venstre kolonne). Da flyttes alle menyvalgene automatisk
over til det nye bordet.

25. Dele bord

1.

Trykk på knappen “MF-Funksjoner”.

2.

Trykk på knappen(teksten) “SPLITT BORD”.

3.

Inngi hvilket bord du vil dele.

4.

Dersom du vil dele bordet i like deler, velg antall deler du vil splitte bordet i. Bordet		
deles og det vil bli skrevet ut samme antall regninger som det antallet du delte bordet i.

eller
4.
5.

Trykk på “KAKE”-knappen.
Inngi menyvalget som skal flyttes til en regning. Trykk på det menyvalget i venstre 		
kolonnen som du vil flytte til en regning. Menyvalget flyttes automatisk over til			
høyre kolonne (den nye regningen). Dersom flere av samme menyvalg er slått inn, må 		
du inngi hvor mange som skal flyttes over. Dersom du flytter over feil menyvalg, 		
trykk på menyvalget i den høyre kolonnen så flyttes det tilbake til den venstre 			
kolonnen.

Gjenta punkt 5 til alle menyvalg som skal flyttes til regningen er i den høyre kolonnen.
6.

Trykk på “PA”-knappen over den høyre kolonnen for å skrive ut regningen.

26. Flytte/Dele proformaregning

1.

Trykk på knappen “MF Funksjoner”.

2.

Trykk på knappen(teksten) “FLYTT PROFORMA”.

3.

Inngi hvilken proformaregning du vil dele.

4.

Inngi til hvilket bord du vil flytte proformaregningen. (Regningen flyttes midlertidig til 		
et bord). Trykk på et av de åpne bordene eller inngi et nytt bordnummer ved å benytte 		
det numeriske tastaturet, avslutt med “Do It”.

5.

Inngi menyvalget som skal flyttes. Trykk på det menyvalget i venstre kolonne som du 		
vil flytte til det nye bordet. Menyvalget flyttes automatisk over til høyre kolonne (det nye
bordet). Dersom det er flere av samme menyvalg slått inn, må du inngi hvor mange som
skal flyttes over. Dersom du flytter over feil menyvalg, trykk på menyvalget i den høyre 		
kolonnen, så flyttes det tilbake til den venstre kolonnen.

Fortsett med punkt 5 til du har flyttet over alle menyvalg som du vil flytte til det nye bordet.
Benytt tilbakeknappen (to piler til venstre, som ligger over høyre kolonne) for å flytte menyvalg
til andre bord.
Dersom du vil flytte over alle menyvalgene til det nye bordet, trykk på knappen to piler til høyre,
som ligger over venstre kolonne). Da flyttes alle menyvalg automatisk over til det nye bordet.
6.

Når du vil skrive ut dine nye proformaregninger, trykk på knappen “PA PROFORMA” og 		
trykk på det bordet du vil skrive ut.

27. Dele proformaregning i like deler

1.

Trykk på knappen “MF-Funksjoner”.

2.

Trykk på knappen(teksten) “SPLITT PROFORMA LIKE DELER”.

3.

Inngi hvilken proformaregning du vil dele.

4.

Inngi antall deler du vil dele proformaregningen i. Alle menyvalgene på regningen 		
blir delt i valgte deler, og om du f.eks. har valgt å dele proformaregningen i 5, vil det bli		
skrevet ut 5 like proformaregninger.

28. Angre splitt proforma i like deler

1.

Trykk på knappen “MF-Funksjoner”.

2.

Trykk på knappen(teksten) “ANGRE SPLITT PROFROMA.”

3.

Trykk på den originale profromaregningen som du vil gjenskape. (F.eks. i bilde over, 		
trykk på “Regnings Nr. 8
(9-12) 1 845,90)”.

29. Prøveregning

1.

Trykk på knappen “MF-Funksjoner”.

2.

Trykk på knappen(teksten) “PRØVEREGNING.”

3.

Trykk på det bordet du vil skrive prøveregning for.

Når en prøveregning er skrevet ut for et bord, vises bordet med oransje farge.

30. Bytt avdeling

1.

Trykk på knappen “MF-Funksjoner”.

2.

Trykk på knappen(teksten) “BYTT AVDELING”.

3.

Inngi avdeling. Trykk på den avdelingen du vil bytte til for å kunne registerer salg i den 		
avdelingen. Følg instruksjonene.

31. Bonus/Rabatt

1.

Trykk på knappen “MF Funksjoner”.

2.

Trykk på knappen(teksten) “BONUS/RABATT”.

3.

Inngi hvilken proformaregning du vil gi bonus og eventuelt automatisk rabattere.

4.

Inngi kortnummer. Dra/beep kundekortet, eller tast inn kundekortnummeret manuelt 		
ved bruk av det numeriske tastaturet, for å oppdatere bonus og eventuelt gi rabatt 		
på profromaregningen. Kundekortet må være registeret på forhånd, og rabatt blir gitt		
om en lovlig rabattprofil er knyttet til kundekortet.
Det kan også være tellere på kortet som blir oppdatert ved bruk av denne funksjonen. 		
Tellere kan utløse en rabatt eller bregrense rabatt.

32. Brekkasje

1.

Trykk på knappen “MF Funksjoner”.

2.

Trykk på knappen(teksten) “BREKKASJE”.

3.

Slå inn de valgene du har tapt, dvs. knust, mistet, feiltappet etc.

4.

Avslutt registreringen ved å trykke på knappen ”PA PROFORMA”

33. Kundeinformasjon

1.

Trykk på knappen “MF Funksjoner”.

2.

Trykk på knappen(teksten) “KUNDEINFORMASJON”.

3.

Inngi/velg hvilken proformaregning du vil legge inn kundens navn og adresse, even-		
tuelt hente opp navn og adresse fra et kunderegister.

4.

Skjermtastaturet (“On Screen Keyboard”) hopper automatisk frem og du kan starte 		
registrering av kundens navn. Trykk på “ENTER”-tasten på skjermtastaturet etter 		
at navnet er registeret for å få fram adressefeltene.
Dersom kunden allerede er registeret i kunderegisteret, kan du gjøre direkte oppslag 		
mot dette ved å trykke på den firkantede knappen over navnefeltet. Da vises en liste 		
over alle kunder. Du kan endre måten kundene vises ved å trykke på tasten igjen.

34. Eurobonus

1.

Trykk på knappen “MF Funksjoner”.

2.

Trykk på knappen(teksten) “EUROBONUS”.

3.

Inngi/velg hvilken proformaregning du vil legge inn SAS Eurobonus på.

4.

Inngi kortnummer. Dra/beep kundekortet, eller tast inn kundekortnummeret manuelt 		
ved bruk av det numeriske tastaturet, for å gi Eurobonus poeng.

5.

Om ditt brukersted (restaurant) gir Eurobonus poeng, vil poeng bli gitt og det vil vises 		
på regningsutskriften. Det finnes en maksgrense på hvor mange poeng som kan 		
deles ut per Eurobonuskort i løpet av en dag.
I ettertid, fra back office, sendes hvilke kort som har fått poeng som en filinterface til 		
SAS Eurobonus.

35. Kunde

1.

Trykk på knappen “MF Funksjoner”.

2.

Trykk på knappen(teksten) “KUNDE”.

3.

Velg hvilken kundeoperasjon du vil utføre:

Type 1 benyttes for å oppvalidere (putte penger) på et debet kundekort/gavekort.
Type 2 benyttes for å slette en eventuell debettransaksjon utført via type 1.
Type 3 benyttes for å opprette nye kunder(og kundekort) ved å dra/beepe kundekortet.
Type 4 benyttes når kundekortet skal slettes, (f.eks. dersom en ansatt med kundekort skal 		
slutte, eller et gavekort ikke er brukt opp), og penger som tidligere er puttet på, 		
skal returneres til sluttbrukeren.
Type 5 benyttes dersom kundekortet ble oppvalidert med subsidie. Dvs. dersom det ble puttet
på 1 000,- så fikk man f.eks. 1 050,-. Dersom man ønsker å returnere pengene fra et 		
slikt kort, får man bare returnert beløpet uten subsidie, dvs. kr. 1 000,-.
Type 6 benyttes om man vil overføre penger fra et debet kundekort/gavekort til et annet.
Type 7 benyttes for å endre informasjon på en kunde, som f.eks. navn, e-post adresse, rabatt-		
profil, etc
Type 8 benyttes for å sjekke antall klipp som finnes, er benyttet på kundekortet.

36. Avstem bankterminal (Nets og Verifone)

Dersom Nets eller Verifone bankterminaler ikke har skriver, eller dersom man ønsker å benytte
kassesystemets skriver for å skrive ut rapporter fra bankterminaler levert av Nets og Verifone,
benyttes denne funksjonen.
1.

Trykk på knappen “MF Funksjoner”.

2.

Trykk på knappen(teksten) “AVSTEM BANKTERMINAL”.

3.

Velg hvilken operasjon du vil utføre:

Type 1 sender en beskjed til bankterminalen om å utføre en x-rapport. X-rapporten vil skrives 		
ut på skriveren tilknyttet kassaterminalen.
Type 2 sender en beskjed til bankterminalen om å utføre en z-rapport. Z-rapporten vil skrives		
ut på skriveren tilknyttet kassaterminalen.
Type 3 sender en beskjed til bankterminalen om å utføre en omsetningsrapport. Omsetning		
srapporten vil skrives ut på skriveren tilknyttet kassaterminalen.
Type 4 sender beskjed til bankterminalen om å utføre en avstemming. OBS! Dette MÅ gjøres 		
ved dagens slutt når restauranten er stengt, om ikke det er satt opp automatisk 		
avstemming fra Nets eller Verifone sin side. Avstemmingsrapporten vil skrives ut 		
på skriveren tilknyttet kassaterminalen.
Type 5 sender beskjed til bankterminalen om å skrive ut en eventuell midlertidig logg som er 		
lagret på bankterminalen. Loggen vil skrives ut på skriveren tilknyttet kassaterminalen.

37. Lånebong

1.

Trykk på knappen “MF Funksjoner”.

2.

Trykk på knappen(teksten) “LÅNEBONG”.

3.

Velg lager. Trykk på det lageret du vil låne fra.

4.

Velg menyvalg. Trykk på det menyvalget du vil låne.

5.

Velg vare. Trykk på varenummeret/reseptnummeret du vil låne.

6.

Inngi antall. Bruk det numeriske tastaturet og skriv inn det antallet du vil låne i forpak-		
ninger og/eller enheter. Trykk på “Do It” for å bekrefte.

7.

Det skrives automatisk ut en lånebong på skriveren som du tar med deg til det lageret 		
du skal låne fra.

38. Kundebestillinger/Bordbestillinger
Knappen ”CO KUNDE BEST” benyttes ved integrasjon mot app/web sider for blant annet
”ta med hjem”-bestillinger eller ved overføring av bordliste fra bordbestillingssystem.
Ved integrasjon mot Resdiary bordbestilling.
Når restauranten mottar on line bestillinger, fra f.eks. en mobiltelefon, vil knappen ”CO
KUNDE BEST” skifte farge til rød. Det betyr at det ligger ubehandled bestillinger klare for
godkjenning.

1.

Trykk på knappen ”CO KUNDE BEST”. Da vises en liste over alle kundebestillinger som 		
har kommet inn.

2.

Velg bestillingen ved å trykke på den. Hvilke menyvalg som er bestilt, vises som på bil-		
det over. Man har ulike valg muligheter.

3.

Trykk på ”BEKREFT”-knappen for å godkjenne bestillingen og sende bong til kjøkke-		
net. Når dette er gjort vil bestillingene ligge på et fiktivt bord (fra bord nr. 1000 			
og oppover). Leveringstid er normalt satt til 30 minutter, denne kan endres i bildet 		
over. Ved endring av leveringstid sendes det en SMS, med informasjon 				
om dette, automatisk til kundens mobil.		
Bestillingen blir liggende på bordet til kunden kommer å henter. Da skal den betales, 		
om den ikke er betalt på forhånd. Bestillingen hentes frem fra bordlisten for å betale.

4.

Knappen ”SEND MELDING” benyttes for å sende en melding til kundens mobil. Et fast 		
meldingsregister kan legges inn i back office.

5.

”STOPP BRUKER” og ”SLETT” benyttes ved eventuelle feil.

39. Spesifisere hovedvare

1.

Trykk på knappen “MF Funksjoner”.

2.

Trykk på knappen(teksten) “SPESIFISERE HOVEDVARE”.

3.

Velg lager. Trykk på det lageret du vil spesifisere hovedvare på.

4.

Velg hovedvare. Trykk på den hovedvaren du vil spesifisere, f.eks. “MINERALVANNS-		
FLASKE”.

5.

Velg undervare. Trykk på den undervaren du vil ha spesifisert, f.eks. “SPRITE”

6.

Inngi antall. Bruk det numeriske tastaturet og skriv inn det antallet du vil spesifisere i forpakninger og/eller enheter. Trykk på “Do It” for å bekrefte.

7.

Fortsett med ny undervare om det er flere du vil ha spesifisert.

40. Lagre/åpne proforma

Denne funksjonen benyttes til å lagre en proformaregning til neste dag. F.eks. om man har et
SPA hvor gjesten er over flere dager og ønsker en sluttregning ved avreise, kan man benytte
denne funksjonen. Salget slåes inn på et bord som man sparer og henter opp igjen neste dag.
Omsetningen blir registrert som salg på avreisedagen.
1.

Trykk på knappen “MF Funksjoner”.

2.

Trykk på knappen(teksten) “LAGRE/ÅPNE PROFORMA”.

3.

Velg om du skal lagre et bord som en åpen regning til neste dag, eller om du skal hente
opp en regning som tidligere har blitt lagret.

4.

Skal du lagre et bord velger du type 1 “LAGRE SOM ÅPEN REGNING”. 				
Velg hvilket bord du ønsker å lagre, og tast inn en regningsreferanse (et kundenavn)		
ved hjelp av skjermtastaturet. Det er også mulig å gjøre oppslag mot et kunderegister 		
for automatisk hente en referanse (et kundenavn) derfra. Regningen blir lagret.

5.

Skal du hente en lagret proformaregning velger du type 2 “HENTE LAGRET REGNING”.		
Velg hvilket bord du ønsker å hente opp regningen til. En liste over lagrede 			
proformareginger vises. Velg riktig regning med riktig referanse (kundenavn). 			
Alle menyvalg som er lagret blir nå automatisk overført til det valgte bordet.

41. Bordreservasjon

Dersom man har integrasjon mot et bordreservasjonssystem, benyttes denne funksjonen til å
sende informasjon over til bordreservasjonssystemet.
1.

Trykk på knappen “MF Funksjoner”.

2.

Trykk på knappen(teksten) “BORDRESERVASJON”.

3.

Velg hvilken operasjon du vil utføre:

Type 1
Type 2
Type 3
Type 4
Type 5
Type 6
Type 7
Type 8
Type 9

sender informasjon til bordreservasjonssystemet om at bordet er klart for nye gjester		
sender informasjon om at border er ledig og klar for nye gjester			
sender informasjon om at forrett er servert						
sender informasjon om at hovedretten er servert					
sender informasjon om at desserten er servert						
sender informasjon om at drikke er servert							
sender informasjon om at regningen er overlevert					
sender informasjon om at bordet ryddes						
sender informasjon om at regningen er betalt

42. Endre kasseskuffbeløp

Dersom man benytter kassaskuff med vekselsbeløpg finnes det en mulighet for å endre inntastet vekselsbeløp. Enten fordi man mottar mere veksel i løpet av vakten, en rull men 20 kroninger
f.eks. eller fordi man tar ut kontanter for å handle inn varer eller gir veksel til en annen skuff.
1.

Trykk på knappen “MF Funksjoner”.

2.

Trykk på knappen(teksten) “Endre kassaskuffbeløp”.

3.

Velg om du skal øke eller reduserer kassaskuff beløp.

4.

Tast inn beløpet du skal motta eller redusere vekselsbeløpet med.

Endringen vil vises på X og Z rapporten.

43. Produksjonsskjerm (kjøkken)

Dersom man har integrasjon mot et produksjonskjerm på kjøkkenet i tillegg til eller i stedet for
bongskrivere, benyttes denne funksjonen til å se bongen samt endre status på bestillingen.
Dvs. at kjøkkenet eventuelt baren bekrefter at produksjon av bestillingen (”bongen” ) er startet,
produserer bestillingen og bekrefter at bestillingen er ferdig produsert, da endrer status på
knappen seg til Ordre Klar.
1.

Trykk på knappen “MF Funksjoner”.

2.

Trykk på knappen(teksten) “Produksjonsskjerm”.

3.

Velg hvilken bestilling du vil se bong på ved å trykke på Ordrestatus knappen eller på 		
linjen.

4.

Trykk X for å gå tilbake uten å gjøre noe, trykk på printerknappen om du ønsker utskrift
av bong.

5.

Trykk på START Prod. knappen når du starter å lage bestillingen.

6.

Trykk på PROD ferdig knappen når du er ferdig med å lage bestillingen.

7.

Trykk på Ordre klar knappen når den er klar til å hentes.

I listen til venstre vil alle bestillinger som kommer inn vises så lenge de ikke har blitt hentet/utlevert.
I kassen har man da ofte samme liste men da som en utleveringsfunksjon hvor man bekrefter at
bestillingen er hentet, bestillingen forsvinner fra listen når den er bekreftet som utlevert.

44. Nets Gavekort/Medlemskort

Dersom man har bankterminaler med Nets Baxi løsning kan man benytte denne funksjonen til
å oppdatere Nets gavekort, sjekke saldo på Nets kjede/sentergavekort og slette Bember kort.
Salg av Nets kjede/sentergavekort gjøres på vanlig bestillingsmåte (se nr. 7). Alle regninger/kvitteringer som har salg av Nets kjede/sentergavekort vil vises i egen liste når man velger ”Oppdater gavekort”. Når man velger en regning, lyser Nets bankterminalen opp og venter på at et
tomt gavekort skal bli dratt i magnetkortleseren på bankterminalen. Gavekortet dras i leseren,
og man bekrefter med OK på bankterminalen. En kvittering som viser ladet beløp blir sendt fra
bankterminalen.
1.

Trykk på knappen “MF Funksjoner”.

2.

Trykk på knappen(teksten) “Nets Gavekort/Medlemskort ”.

3.

Velg hvilken operasjon du vil utføre:

Type 1 sender en beskjed til bankterminalen for å slette et Bember kort fra DAM løsningen hos
Nets. Kortet som skal slettes må swipes i magnetkortleseren på bankterminalen.
Type 2 viser alle regninger som har gavekort som må oppdateres med et beløp. Når regning 		
velges, lyser bankterminalen opp og man må swipe gavekortet/gavekortene i magnet-		
kortleseren på bankterminalen. Når alle gavekort er oppdatert korrekt, forsvinner		
regningen fra listen.
Type 3 sender en beskjed til bankterminalen for å sjekke saldo på gavekortet. Kortet må swipes
i leseren på bankterminalen og gjenstående saldo på kortet vises der.

43. Nets gavekort kvitteringer i SMS Kassasystem
45. Nets Gavekort kvitteringer i SMS kassasystem

SALGSKVITTERING					OPPDATERT GAVEKORT

På proformaregningen skrives teksten ”Foreløpig kvittering IKKE KVITTERING FOR KJØP” i dobbel størrelse.
Alle salgkvitteringer med oppgjørsform vil ha teksten ”Salgskvittering”. Alle kreditnotaer/returer vil ha teksten
”Returkvittering”. Alle øvingsregninger vil ha teksten ”Treningskvittering” og kjøp som skal faktureres på et
senere tidspunkt
vil ha tekstenhøyre)
”Utleveringskvittering”.
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Total=			
Skrives i dobbel
størrelse
returkvitteringer
Ansatt =		
Den ansatte
sompå
slosalgskvitteringer,
salget og skrev ut
kvitteringen og				
utleveringskvitteringer
og normalDato
størrelse
på proformakvitteringen.
Dato =			
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46. Tips på kontantregninger

Dersom man mottar tips på kontant benyttes denne funksjonen for å inngi tipsbeløpet på en
kontantregning.
1.

Trykk på knappen “MF Funksjoner”.

2.

Trykk på knappen(teksten) “Tips på Kontantregning ”.

3.

Velg hvilken kontantregning du vil inngi tips på.

4.

Velg hvilken kontantoppgjørform du vil inngi tips på.

5.

Inngi totalbeløpet som skal posteres. Dvs. totalt mottatt regningsbeløp pluss tipsbeløp.

Er regningen på kr. 150,- og du har mottatt kr. 50,- i tips. taster du inn totalt kr. 200,-. Terminalen
forslår regningsbeløpet automatisk, eventuelt regningsbeløpet inkl. kontanter gitt tilbake. Du
må legge på tipsbeløpet.
NB! Dersom regningen eksempelvis er på 300,- og det ble tastet kr. 500,- i mottatt kontantbeløp
når regningen ble oppgjort mot kontant, fikk man et tilbakebeløp på kr. 200,-. Går man inn i
denne funksjonen senere på denne regningen for å legge til kr. 10,- i tips, vil terminalen forslå
kr. 500,-. Man taster så totalt kr. 510,- i totalbeløp som skal posteres. Dvs. totalt mottatt beløp,
først kr. 500,- så kr. 10,- i tips, totalt kr. 510,-.

47. Prøveoppgjør

1.

Trykk på knappen “MF Funksjoner”.

2.

Trykk på knappen(teksten) “PRØVEOPPGJØR”.

3.

Velg om du vil skrive et “prøve-ansattoppgjør” eller et “prøve-trunkoppgjør”.

4.

Inngi skriver. Velg den skriveren som du skal skrive ut oppgjøret til, ved å trykke på skriveren.

Dersom du har manager-aksess (dvs. restaurantsjef-tilgang) vil alle innloggede vises, og du må
først velge hvilken ansatt du ønsker å skrive oppgjøret ut for, før skriver velges.

48. Ta oppgjøret - logge ut

1.

Trykk på knappen “MF Funksjoner”.

2.

Trykk på knappen(teksten) “LOGG INN/UT” eller “VAKTOPPGJØR”.

3.

Inngi ansattnummer. Inngi ditt ansattnummer ved å benytte det numeriske
tastaturet, avslutt med “Do It”.

4.

Inngi id-nummer. Inngi ditt id-nummer ved å benytte det numeriske tastaturet, avslutt 		
med “Do It”.

5.

Tast inn sluttveksel. Tast inn vekselbeholdning i kasseskuffen ved dagens slutt, avslutt 		
med “Do It”.

6.

Tast inn bankposenummer og beløp om dette benyttes, eller trykk på “avslutt registre-		
ring”.

7.

Inngi skriver. Velg den skriveren som du skal skrive ut oppgjøret til, ved å trykke på skriveren.
OBS! Velger du “VAKT OPPGJØR” må du huske på å gjøre “LOGG INN/UT” før du går av 		
vakt. Har du allerede benyttet “VAKT OPPGJØR” for å ta ut oppgjøret, vil det ikke 		
bli skrevet ut på nytt ved “LOGG INN/UT”. “LOGG INN/UT” benyttes da bare for å 		
gå av vakt.

49. Rapport over solgte menyvalg

1.

Trykk på knappen”MF Funksjoner”.

2.

Trykk på knappen(teksten) “SALG PR. MENYVALG”.

3.

Trykk på teksten “FORBRUKSLISTE Oppgjort”.

4.

Inngi avdeling. Trykk på den avdelingen du vil skrive ut rapporten for.

5.

Inngi meny. Trykk på den menyen du vil skrive ut rapport for. Om man bare har én meny
i avdelingen gjelder ikke punkt 5.

6.

Inngi menyvalg. Velg det første menyvalget du vil ha med i rapporten.
(OBS! Trykk på “to piler til høyre”-knappen over høyre kolonne om du vil ha med alle 		
menyvalg i rapporten. Da gjelder ikke punkt 7 under).

7.

Inngi menyvalg. Velg det siste menyvalget du vil ha med i rapporten.

8.

Inngi ansatt. Velg en ansatt dersom rapporten bare skal ta med bare det den ene 		
ansatte har solgt, eller trykk på “ALLE ANSATTE” om du vil ha med alle ansatte.

9.

Trykk på skriveren. Rapporten skrives nå ut på skriveren.

50. Rapport avdelingsoppgjør/salg alle avdelinger

1.

Trykk på knappen “MF-funksjoner.”

2.

Trykk på knappen(teksten) “AVDELINGSOPPGJØR”.

3.

Velg om du vil skrive et “avdelingsoppgjør” med eller uten mva”.

4.

Trykk på skriveren. Rapporten skrives nå ut på skriveren.

Avdelingsoppgjøret gjelder for den avdelingen du er logget inn i. Om du ønsker å skrive ut et
avdelingsoppgjør for alle avdelinger samlet, gjør du følgende:
5.

Trykk på knappen “MF-funksjoner.”

6.

Trykk på knappen(teksten) “SALG ALLE AVDELINGER”.

7.

Trykk på skriveren. Rapporten skrives nå ut på skriveren.

51. X-rapport

For å skrive ut en X-rapport gjør følgende;
1.

Trykk på knappen “MF Funksjoner”.

2.

Trykk på knappen(teksten) “X-RAPPORT”.

3.

Velg type. Inngi om du vil skrive ut en X-rapport for den kassaterminalen du jobber på		
(“Standardterminal”), for en annen kassaterminal i systemet (“Tast inn terminalnr.”), eller
en total X-rapport for alle kassaterminaler i systemet (“Alle terminaler”).

4.

Trykk på skriveren. X-rapporten skrives nå ut på skriveren.

52. Rapport på oppgjørsformer

1.

Trykk på knappen “MF Funksjoner”.

2.

Trykk på knappen(teksten) “OPPGJ.FORMSRAPPORT”.

3.

Trykk på teksten “SKRIV ALLE REGNINGER” (med/uten oppgjørsform) for å skrive ut en 		
rapport på alle regninger for en ansatt.

4.

Inngi avdeling. Trykk på den avdelingen du vil skrive rapporten for, eller velg “Alle 		
Avdelinger”.

5.

Inngi ansatt. Velg en ansatt dersom rapporten bare skal ta med det den ene
ansatte har oppgjort, eller trykk på “ALLE ANSATTE” om du vil ha med alle ansatte.

6.

Trykk på skriveren. Rapporten skrives nå ut på skriveren.

53. Ansattrapport

1.

Trykk på knappen “MF-Funksjoner”.

2.

Trykk på knappen(teksten) “ANSATTRAPPORT” for å skrive ut en personalrapport på alle
ansatte som er/har vært innlogget i løpet av salgsdagen.

3.

Velg type. Velg bare ansatte som er/har vært logget inn i samme avdeling som deg selv,
eller velg “Alle Avdelinger”.

4.

Trykk på skriveren. Rapporten skrives nå ut på skriveren.

54. Suppleringsliste

1.

Trykk på knappen “MF-Funksjoner”.

2.

Trykk på knappen(teksten) “SUPPLERINGSLISTE” for å skrive ut en oversikt over hva som
skal suppleres basert på dagens omsetning.

3.

Velg lager. Velg det lageret du ønsker å skrive suppleringsliste for.

4.

Trykk på skriveren. Rapporten skrives nå ut på skriveren.

55. Salg pr time

1.

Trykk på knappen “MF-Funksjoner”.

2.

Trykk på knappen(teksten) “SALG PR TIME” for å skrive ut en rapport som viser totalt salg
per time i dag. Velg mellom den avdelingen du jobber i, eller samlet for alle avdelinger.

3.

Trykk på skriveren. Rapporten skrives nå ut på skriveren.

56. Z-rapport

Z-rapportenlagres automatisk når man avslutter dagens salg (stenger kassasystemet).
De fleste restauranter og kantiner benytter automatisk avslutning av dagens salg, da kjøres
dette automatisk på et gitt klokkeslett i systemet, og rapportener sendes som PDF til din e-post.
Om dette gjøres manuelt så skal følgende gjøres:
1.

Gå til datamaskinen hvor POS er installert og kjører, og avslutt POS ved å klikke på 		
”Fil” og ”Avslutt Pos”. Benytt så punkt 2 eller 3.

2.

Ved bruk av RmsVReports (web applikasjon) start modulen og logg inn med riktig bru-		
ker og passord. Trykk på ”Auto rapporter” i menyen øverst, velg så ”Manuell utførelse” 		
og trykk på pilen som peker opp mot høyre (start).

3.

Ved bruk av RmsV Dagsrapport : Når POS-bildet er stengt/avsluttet, åpnes RmsV pro-		
grammet og man klikker på ”Hovedmeny” og ”Dagsrapport” og ”Oppdatering”. Trykk 		
på knappen ”Start”.

5.

Nå lages/hentes alle dagsrapporter, inkl. Z-rapporten, og blir sendt som PDF til din e-		
post.

57. Se elektronisk journal/transaksjonslogg

Transaksjonsloggen oppdateres digitalt der POS er installert og overføres ved avslutning av
dagens salg. POS kan enten være installert på en frittstående server (datamaskin) eller på en av
RmsV Touch kassaterminalene i kassasystemet.
I elektronisk journal/transaksjonsloggen logges all aktivitet på alle kassaterminalene; f.eks.
lagring av menyvalg på bord, utskrift av proformaregning, slå regning mot oppgjørsform, kopi
av regning, splitt regning, returkvitteringer, salgskvitteringer, utleveringskvitteringer, endring av
priser, alle utskrifter osv.
For å se på en elektronisk journal gjør du følgende;
Start RmsVReports (web applikasjon) modulen og logg inn med riktig bru-			
ker og passord. Trykk på ”Kontroll rapporter” i menyen øverst, velg så ”POS” 			
og korrekt fra-til dato. Huk av for ”Loggfil” og trykk på ”Skriv” knappen.

58. Lese ut kassaversjon

Versjonen og systemleverandørens ID-nummer på SMS Kassasystemet kan du alltid lese ut i
innloggingsbildet på SMS Touchterminalen.
Gjør følgende for å lese kassaversjonen;
1.

Trykk på “Start-Stopp”-knappen så kassaterminalen står i innloggingsbildet.

I nederste linje finnes versjonsnummeret og SMS Kassesystemets ID-nummer.

59. Produkterklæring

På Skatteetaten. no finner man listen over kassesystemer med produkterklæring.
Skatteetaten.no
Fane: Bedrift og organisasjon
Frister, attester og regnskap
Regnskap og kassasystem
Kassasystem
Liste over kassasystem (til høyre på siden)
= http://www.skatteetaten.no/no/Bedrift-og-organisasjon/frister-attester-og-regnskap/
Bokforing-og-regnskap/Nye-krav-til-kassasystem/kassasystemliste/

Søk ned i listen alfabetisk og finn S M S AS

60. Selvbetjentterminaler

Det finnes ulike typer av selvbejentterminaler hvor kunden selv bestemmer layout på
knappene. Over et par eksempler. Man har debet terminaler for å putte penger på kundekort
og varekjøpsterminaler eller kobinerte som gjør begge deler. Begge er direkte knyttet opp mot
bankterminalbetaling og/eller kundekortsbetaling. Det finnes også spesielle portterminaler
som sender signaler for åpning av porter.

61. RmsV Touch Lite
Dette er en web kasseløsning som settes opp og driftes sentralt i SMS sitt hostingsenter.
RmsV TouchLite henter sin konfigurasjon over sikker tilkobling (https/SSL) sammen med
menyvalg (artikler), priser og annen nødvendig informasjon.
Ansatte logger seg på med ansattbruker og slår inn ønskede bestillinger som sendes
til kjøkkenskriver og regningsskriver om ønskelig. Regningen kan hentes opp på
betalingsterminalen for betaling.
Kommentarer på bong og bordnummer kan legges til om ønskelig.

62. Bestilling fra integrerte systemer
Flere ulike systemer kan integreres med SMS kassesystemet. Bestillinger overføres til
kassesystem og hentes opp ved å trykke på CO Kunde Best. knapp.
Dette kan være både “in house” bestillinger og “take away” bestillinger som skal hentes.
Bestillinger i SMS sin egen RmsV GuestOrder eller Booking modul kan også hentes opp her og
bekreftes. I RmsVGuestOrder og Booking modul finnes det også en opsjon for å automatisk
oppdatere disse bestillingene og gjøre dem opp på et kundekortnummer registeret i
bestillingen. I Bookingmodulen kan man velge om bestillingen er “in house”, “take out” eller
“delivery”, dette styrer hvorvidt man benytter standard mva eller sekundær mva.
Når en slik bestilling bekreftes legges den enten på et bord slik at flere bestillinger kan legges
til, eller den overføres direkte til en proformaregning som betales i kassen. En bestilling kan
også være forhåndsbetalt f.eks. via VippsGo, da vil regningen automatisk posteres til korrekt
oppgjørsform (betalingsmåte).
Eksempel på integrerte systemer er WeOrder (SnappOrder), VippsGo, LiveStyled, Reservation
Assistant, RmsV GuestOrder, Multisoft, PayRest and Tidbit.
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