Handleiding gebruik kassa module

Sneltoetsen
Klanten informatie
Betaalmethode

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:
125002741350
Een product meerdere keren toevoegen
Druk de hoeveelheid in dat je wil toevoegen gevolgd door de toets * en scan vervolgens het artikel
Vb: 5 x
met scanner:

of manueel:
125002741350

Annuleer 1x een product
Druk de toets Annul gevolgd door het product
met scanner:

of manueel:
125002741350
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Annuleer een product meerdere keren
Druk de toets Annul, het aantal keer je dit wil verwijderen, de toets * en als vervolgens scan je het
product
Vb: annuleer 5 x
met scanner:

of manueel:
125002741350

Annuleer het hele ticket
Druk op ‘Annul’ en daarna ‘Totaal’

Invoermogelijkheden met sneltoetsen
Een sneltoets 1x toevoegen
Geef de prijs in van het artikel via de gele toetsen (of toetsenbord indien aanwezig) en druk op de
gewenste sneltoets
Vb: 12,99 € op ‘Jeans’

Een sneltoets meerdere keren toevoegen
Druk de hoeveelheid in dat je wil toevoegen , de toets *, de prijs en druk op de gewenste sneltoets
Vb: 5x 12,99 € op ‘Jeans’

Annuleer 1x een sneltoets
Druk de toets Annul gevolgd door de prijs en erna de sneltoets
Vb: annuleer 12,99 € op ‘Jeans’

Annuleer een sneltoets meerdere keren
Druk de toets Annul, het aantal keer je dit wil verwijderen, de toets * en als vervolgens scan je het
product
Vb: annuleer 5 x 12,99 € op ‘Jeans’
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Betaling invoeren
= Cash
= Bancontact
= Proton
= Credit Card
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 weergegeven 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 50€

Indien de klant 2 betaalmethodes wil gebruiken kan dit ook. Geef eerst het bedrag van de eerste
betaaldmethode in gevolgd door de knop van deze betaalmethode en daarna doe hetzelfde met het
restbedrag
Vb: klant dient 35,99 € te betalen en betaalt dit met 20€ cash en de rest (15,99€) met bancontact

,
Korting ingeven
Korting kan per product worden opgegeven of op het totaal van het ticket
Per product
Scan of geef het artikel in, druk daarna het percentage korting in gevolgd door de knop ‘KORT’
Vb: geef 5% korting op een product dat je scant

Op totaal ticket
Na het inscannen/ingeven van alle producten geef je het percentage korting in gevolgd door de knop
‘KORT’ en ‘TOTAAL’
Vb: geef 5% korting op het hele ticket
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