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Voorwoord. 
In deze gebruikershandleiding leest u hoe er met de kassa gewerkt kan worden. Het basisgebruik van 
de kassa kunt u hier terug vinden. 

U vindt hier onder andere hoe u bestellingen in kunt voeren, tafels selecteert, enz. 

Bedankt voor uw keuze in Tonit Afrekensystemen, wij wensen u veel gebruiksgemak. 

Tonit Afrekensystemen. 

 

 

 

Inhoudsopgave. 
 

Pagina 3 t/m 7  Uitleg verkoopscherm 

Pagina 8 t/m 14  Uitleg productscherm 
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Verkoopscherm. 

 

(fig. 2) 
 

1. Wanneer een tafel groen is van kleur betekend dit dat de tafel leeg is. 
 

2. Wanneer een tafel rood is van kleur betekend dit dat er een bestelling is geplaatst op deze 
tafel. 
 

3. Wanneer een tafel rood is met daarin een bonnetje, betekend dit dat er een rekening is 
uitgedraaid voor de betreffende tafel. Deze is nog niet afgerekend. 
 

4. Wanneer een tafel oranje is van kleur betekend dit dat er voor die dag een reservering op 
staat. U kunt de tafel gewoon gebruiken, zoals wanneer hij groen is van kleur. Om te zien hoe 
laat de tafel is gereserveerd kunt u op de knop agenda drukken (nr. 10), hierna komt u in de 
reserveringen agenda (fig. 3).  
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(Fig. 3) 

 
5. Hier vind u de plattegronden van de zaak (max. 6) Door op de betreffende knop te drukken 

ziet u de indeling van de gekozen plattegrond. (fig. 4) 

 

(Fig. 4) 

6. Dit zijn speciale tafels bedoeld voor intern gebruik. EV (eigen verbruik)  
REP (representatie) en AFS(Afschrijving). 
 

7. Wanneer u op de knop manager drukt komt u in het managerscherm terecht. Voor meer 
informatie over de functies in het managerscherm verwijzen wij u naar de manager 
handleiding. 
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8. Rechtsboven in het gele vlak staat een korte MEMO, dit kunt u zien als een post-it briefje. 
Wanneer u op deze melding drukt komt er een groter MEMO veld in beeld waar u een 
uitgebreidere omschrijving in kunt vinden.(fig. 5) Dit veld verdwijnt wanneer u hier op drukt. 
Wanneer u op de knop MEMO 8b drukt komt u in het memo-overzicht terecht (fig. 6) hier kunt 
een korte omschrijving ingeven die zichtbaar word in het gele vlak rechtsboven. De langere 
omschrijving wordt zichtbaar in fig. 5. De ingegeven memo kan éénmalig of herhaaldelijk 
worden weergegeven. Wanneer iets herhaald moet worden kunt u kiezen voor dagelijks of 
maandelijks en deze zijn ook weer onder te verdelen. 

 

(Fig. 5) 

9. De Knop afmelden kunt u gebruiken wanneer u met personeelscodes of personeelsbandjes 
gaat werken. Wanneer iemand aanvangt met werken dient hij/zij zich aan te melden. U ziet 
dan een geel scherm in beeld met de tekst “u bent aangemeld om” en het tijdstip.(Fig. 7) 
Wanneer het personeelslid klaar is met werken kan hij/zij zich middels deze knop afmelden. 
Hierna komt er een geel scherm in beeld met daarop eventueel het aantal gewerkte uren en 
de omzet van het personeelslid.(Fig. 8) 

 

(Fig. 7)    (Fig. 8) 
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10. Wanneer u op de knop Agenda drukt, krijgt u eerst het veld reservering agenda (Fig. 3) te 
zien. Wanneer u vervolgens op nieuw drukt komt u in het scherm “reservering” terecht. 
(Fig. 9). In dit veld kunt u de reservering verder ingeven. 

 

(Fig. 9) 

11. Bezorging. Dit is een speciale module van het kassapakket en wordt derhalve ook niet 
standaard meegeleverd. Deze module is speciaal ontwikkeld voor bedrijven die zich richten op 
het bezorgen van maaltijden e.d.. 
 

12. Met de knop Historie kunt u op elk gewenst tijdstip bekijken welke tafels er hebben 
afgerekend. Tevens ziet u door welk personeelslid dat is gedaan en op welke wijze er is 
afgerekend. (Fig. 10) 
Ook kunt u hier zien hoeveel bestellingen er nog open staan en wat het totaalbedrag van de 
openstaande bestellingen is. 
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(Fig. 10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wanneer u een tafel selecteert door er op te drukken komt u in het productscherm terecht (Fig. 11) 
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Productscherm. 

 

(Fig. 11) 

1. Hier vindt u het nummer en de letter van de geselecteerde tafel. 
 

2. Wanneer het personeel zich moet aanmelden vindt u hier de naam van het personeelslid. 
 

3. Hier staan de hoofdgroepen van het productscherm. Dit zijn er maximaal 7, en  is de eerste 
onderverdeling van de artikelen. 
 

4. Hier vindt u de Subgroepen van het productscherm. Dit zijn er maximaal 7, en is de tweede 
onderverdeling van de artikelen. 
 

5. Dit is het artikelveld, hier vindt u alle artikelen uit de geselecteerde hoofd- en subgroep. 
Wanneer u een artikel selecteert zijn er verschillende mogelijkheden. 
Wanneer het een artikel zonder opties betreft ziet u het artikel verschijnen in het witte vak 
naast de artikelen.(7) 
 
Het is ook mogelijk een melding aan een artikel te koppelen. 
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Bereidingswijze. (Fig. 12) AFBEELDING MOET NOG WORDEN GEPLAATST! 
 
Zijn er speciale wensen die vaak voorkomen bij een artikel of wilt u altijd bepaalde keuzes aan 
een artikel koppelen dan kunt u daarvoor de bereidingswijze gebruiken. Deze wordt ingesteld 
bij het artikel via het managerscherm, meer hierover vindt u in de manager handleiding. 
 
Wanneer er een bereidingswijze is gekoppeld aan een artikel komt er een scherm naar voren 
wanneer dat artikel wordt geselecteerd.(Fig. 12) 
Als u vervolgens de bereidingswijze selecteert wordt deze aan het betreffende artikel 
gekoppeld. (zie Fig.11 nr. 7) 
Het is ook mogelijk om een volgende keuze aan een artikel te koppelen. 
 
Keuzemenu’s. (Fig. 13) 
 
Wilt u altijd meerdere keuzes aan een artikel koppelen of deze met een meerprijs toevoegen 
dan gebruikt u hiervoor de keuzemenu’s. Deze worden ingesteld bij het artikel, meer hierover 
vindt u in de manager handleiding. 
 
Wanneer er gekozen is voor keuzemenu’s zal het volgende weergegeven worden. 
 

Hier kunt u de eerste keuze maken bij het artikel. 
Deze keuze komt nu onder het gekozen artikel te 
staan. 

 
 
 
 
 

Vervolgens krijgt u een nieuw scherm waarin de 
tweede keuze gemaakt kan worden. Deze komt 
nu onder de eerste keuze te staan. 

 
 
 
 

Hierna kunt u nog meer keuzes invoeren tot een 
maximum van 10 na elkaar. Elke volgende keuze 
komt onder de laatste keuze te staan van het 
betreffende artikel. 

 
( 

(Fig. 13) 
 
 
 

6. Hier ziet u het laatst ingevoerde artikel staan, wanneer u op deze balk drukt krijgt u een 
overzicht te zien van de ingevoerde artikelen in deze ronde. 
 

7. Hier staan alle producten weergegeven die de klant heeft besteld. Indien er strepen tussen 
artikelen staan wil dit zeggen dat er met gangen is gewerkt. (9) 
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8. De letters A,B,C,D staan voor meerdere bonnen op 1 tafel. Wanneer u meerdere stelletjes op 
1 tafel heeft zitten kunt u deze van te voren splitsen door op de desbetreffende letter te 
drukken. U heeft zo op 1 tafel dus een maximum van 4 bonnen staan. Bijvoorbeeld Tafel 1-A, 
Tafel 1-B, enz. 
 

9. Nieuwe Gang. Wanneer u gebruik maakt van deze knop kunt u de bestelling scheiden door 
middel van een streep. (Fig. 11 nr.7) Dit is vooral handig om een splitsing te maken tussen 
voor-, hoofd- en nagerechten. 
 
Het gebruik van de knop nieuwe gang kan op 2 manieren. 
 
Alle Voor-, Hoofd-, en Nagerechten in één keer invoeren: 
Wanneer u de gerechten heeft opgenomen en deze gaat invoeren slaat u eerst alle 
voorgerechten aan. Hierna drukt u op de knop nieuwe gang. Er verschijnt een streep boven 
de artikelen en een eronder. Hierna kunt u verder gaan met de artikelen van het hoofdgerecht. 
Dit kunt u herhalen voor alle gangen die u wilt gebruiken. 
 
Eerst de gerechten van persoon 1, vervolgens van persoon 2 enz.: 
Wanneer u de gerechten in gaat voeren selecteert u eerst het voorgerecht, vervolgens drukt u 
op de knop nieuwe gang. Nu selecteert u het hoofdgerecht. Dit herhaalt u tot u alle gangen 
voor deze persoon heeft ingevoerd. 
Vervolgens gaan we de artikelen voor persoon 2 invoeren. 
U wilt nu eerst het voorgerecht ingeven. Om dit mogelijk te maken selecteert u eerst de streep 
die boven het voorgerecht staat. Vervolgens selecteert u het voorgerecht voor persoon 2. 
Hierna selecteert u eerst de streep die boven het hoofdgerecht staat, en selecteert u hierna 
het volgende artikel. Dit herhaalt u tot u alle gangen van deze persoon heeft aangeslagen. 
Vervolgens herhaalt u dit voor de andere gasten. 
 

10. Wanneer u gebruik wilt maken van de mogelijkheid om korting toe te kennen over de hele 
bon drukt u op dit vlak. U komt dan in het volgende scherm terecht. (Fig. 14.) 

Hier kunt u een bedrag of een 
percentage korting geven op de 
totale bon en eventueel een 
reden erbij opgeven. 

Ook kan het zijn dat de 
mogelijkheid is uitgeschakeld, u 
kunt dan geen korting toekennen 
op de totale bon. 

 
 
 
 
 

 

 

(Fig. 14) 
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11. Hier vindt u het totaalbedrag dat er afgerekend moet worden. Wanneer er korting is 
toegekend is deze er al vanaf gehaald. 
 

12. Met het maalteken kunt u hetzelfde product meerdere malen aanslaan. U selecteert eerst het 
maalteken en vervolgens het artikel dat u wilt aanslaan. U krijgt dan een nieuw scherm te 
zien.(Fig. 15) 

 

(Fig. 15) 

13. Met deze knop kunt u een bericht aan de keuken verzenden. Deze kunt u bijvoorbeeld 
gebruiken als u iets vergeten bent of iets speciaals aan de keuken wilt doorgeven. 
Deze melding wordt op een apart bonnetje in de keuken geprint. 

 

(Fig. 16) 

14. Met de knop Rekening kunt u de rekening voor de gast uitprinten zonder de tafel direct af te 
rekenen. Hierna komt er een bonnetje in de tafel te staan zodat u kunt zien dat de gast al een 
bon heeft gehad. (Fig. 2 nr. 3) 
 

15. Met de knop Deelbon is het mogelijk om de totale bon op te splitsen over meerdere bonnen 
zodat gasten de gebruikte artikelen apart af kunnen rekenen. 
Van de artikelen in het rechterdeel kunt u vervolgens een bon printen, u kunt deze afrekenen 
of u kunt deze middels de knop memory (zie ook nr. 18) naar een andere tafel verplaatsen. 
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(Fig. 17) 

Met de enkele Pijl (>) kunt u telkens een product over zetten naar het rechterdeel. Met de 
dubbele Pijl (>>) kunt u ineens alle geselecteerde artikelen over zetten naar het rechterdeel. 

16. Met de knop afrekenen krijgt u een nieuw veld in beeld (Fig. 18) waarin het totaal af te 
rekenen bedrag staat vermeld. 

 

 

(Fig. 18) 

U kunt hier ingeven met welk bedrag er betaald wordt door het bedrag in te toetsen of het munt en 
papiergeld in te drukken. U krijgt dan het wisselgeld ook in beeld te zien. U kunt er ook voor 
kiezen om direct op de betaalwijze te drukken. Het programma gaat er in dat geval vanuit dat er 
gepast is betaald. 

Hier zijn verder nog enkele andere betaalwijzen mogelijk. In plaats van Cash kan er natuurlijk ook 
gekozen worden voor een pinbetaling, een andere betaalwijze (Fig. 19) of op rekening van een 
klant. (De klantenmodule is een speciaal onderdeel van het kassaprogramma en wordt derhalve 
ook niet standaard meegeleverd.) 
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(Fig. 19) 

17. Als u op de knop reserveren drukt komt u in het scherm reservering agenda terecht. (Fig.3) 
Wanneer u vervolgens op de knop “nieuw” drukt krijgt u bijna hetzelfde scherm te zien als in 
figuur 9. Echter omdat u al een tafel geselecteerd had en daar op de knop reservering heeft 
gedrukt kunt u niet meer kiezen voor een tafel. 
 

18. Met de knop memory kunt u een tafel overboeken. Als er artikelen zijn aangeslagen op de 
geselecteerde tafel en de mensen die daar zaten zijn verplaatst dan kunt u de artikelen 
middels deze knop overboeken naar de tafel waaraan de mensen zijn gaan zitten. U 
selecteert eerst de tafel waar de mensen aan zaten. Nu drukt u op de knop memory. U ziet 
nu dat de artikelen weg zijn van deze tafel. Hierna drukt u op OK. 
U ziet het hoofdscherm weer in beeld met rechts in beeld de tekst “Bestelling in Memory”. 
(Fig. 21) Wanneer u nu de tafel selecteert waar de mensen aan zijn gaan zitten en u drukt 
nogmaals op de knop memory, verschijnen alle artikelen weer op hun plaats op de nieuwe 
tafel. Wanneer er ingesteld is dat de printers een verhuisbon moeten weergeven, zal er nu 
ook een verhuisbericht bij de betreffende printers worden geprint. 
 

 
(Fig. 21) 
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19. OK. Met deze knop bevestigd u de bestelling, hierna kunnen alleen nog wijzigingen door de 

manager uitgevoerd worden of door personeelsleden die hier toestemming voor hebben. U 
keert nu weer terug naar het hoofdscherm. 
 

20. Met de knop lenen kunt u gasten geld lenen voor bijvoorbeeld het parkeren of sigaretten. (Fig. 
22). Dit bedrag komt vervolgens wel op de rekening te staan maar wordt niet geregistreerd als 
omzet. Hier hoeft uiteraard ook geen BTW over betaald te worden. 

 
(Fig. 22) 


