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Invoermogelijkheden met barcode scanner
Een product 1x toevoegen

Scan de barcode van het product of druk de nummers onder de barcode in en bevestig met ‘Enter’

Vb:
Met scanner:

Of manueel:
0012345678905

Een product meerdere keren toevoegen
Druk de hoeveelheid in dat je wilt toevoegen gevolgd door de X toets en scan vervolgens het artikel

Vb:5 x
Met scanner:
5
Of manueel:
5

0012345678905
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Annuleer een product
Duid de gewenste lijn aan die u wilt verwijderen, er verschijnt dan een rood kruisje en een potloodje.

1. Met het rode kruisje verwijdert u de lijn, u wordt gevraagd om dit te bevestigen

2. Wilt u een omschrijving aan het product toevoegen duid het potloodje aan. Geef de tekst in en bevestig
met OK.

Annuleer het hele ticket
Als je opnieuw wil beginnen en het hele ticket wil wissen kan je op
de X drukken langs de ticketnummer.

4

Invoermogelijkheden met sneltoetsen
Een sneltoets 1x toevoegen

Geef de prijs in van het artikel via de numerieke toetsen (of toetsenbord indien aanwezig) en druk op de gewenste
sneltoets

Vb: €12,99 op ‘T-shirt’
12,99

Een sneltoets meerdere keren toevoegen

Druk de hoeveelheid in dat je wilt toevoegen, de toets X , de prijs en druk op de gewenste sneltoets

Vb: 5x €12,99 op ‘T-shirt’
5

12,99

Korting ingeven
Korting kan per product worden opgegeven of op het totaal van het ticket
-

Duid het artikel aan waar je korting op wilt zetten, druk
vervolgens links beneden op de knop korting.
Hier kun je kiezen of je één bepaalt product of de hele
ticket korting geeft

Klant selecteren / Factuur Maken
Om een ticket op naam van een klant te zetten, voor het gebruik van klantenkaarten of als deze een factuur
wenst, Klik op ‘klantgegevens toevoegen’.
1. Om een klant te selecteren of aan te maken klik op ‘Klantgegevens toevoegen’ (1)
2. Vervolgens kan je een klant zoeken door een deel van de Naam of/en een deel van het Adres in te geven.
Wanneer de klant niet gevonden kan worden vervolledig je alle velden en kan je op “toevoegen” klikken om
de klant aan te maken.
3. Heb je een klant geselecteerd omdat die een factuur wil klik je in het hoofdvenster ook nog op de knop
“Factuur” (2)

Product zoeken
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Product opzoeken
1. Klik op het zoek venster bovenaan

2. Geef een deel van de naam in
3. Druk op OK voor het zoeken te starten

4. Duid het gewenste product aan

Product niet gevonden
Als je een barcode scant en de barcode wordt niet gevonden in de databank kun je het product aanmaken via de
kassa.

Referentie
Barcode
Omschrijving
Prijs 1
BTW %

:
:
:
:
:

moet uniek zijn, meestal productnummer/code dat de leverancier ook gebruikt
staat reeds ingevuld maar best even controleren
Dit komt op het kassaticket te staan, best volledige omschrijving van product
Vul hier de prijs inclusief btw in
Geef het juiste BTW percentage van dit product in.
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Betaling invoeren

Indien de klant betaalt met 1 betaalmethode (vb: cash of bancontact) volstaat het door het de knop van de
betaalmethode in te drukken.

Vb: Klant dient €12,99 te betalen en betaalt dit met bancontact

Indien je wil weergeven hoeveel wisselgeld er dient teruggegeven te worden als de klant met cash betaalt, dien
je eerst het bedrag dat de klant betaalt in te geven gevolgd door de betaalmethode.

Vb: klant dient €12.99 te betalen en betaalt dit met €50
50

Indien de klant 2 betaalmethodes wil gebruiken kan dit ook. Geef eerst het bedrag van de eerste betaalmethode
in gevolgd door de knop van deze betaalmethode en daarna druk je op de knop van het 2de betaalmiddel zodat het
saldo wordt verrekend op die betaalmethode

Vb: klant dient €39,00 te betalen en betaalt €20,00 cash en de rest (€19,00) met bancontact
20

,

7

