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Hoofdstuk 1: Managermenu
1. Zodra u via Manager het kassascherm verlaat, komt u in het managermenu (fig. 1).

(fig 1)
2. Door op de knop klanten te drukken kunt u een debiteurenbestand aanleggen en zodanig mensen en/of
bedrijven op rekening laten drinken.
3. Door op de knop artikelen te klikken komt u in het artikelenbeheer van de kassa. Hier kunt u uw menu kaart
aanmaken of wijzigen.
4. Door op de knop personeel te klikken komt u in het beheerscherm van personeel. Hier kunt u van al uw
personeel de NAW gegevens invullen en aangeven welke bediende toegang krijgt tot de kassa en middels
welke code.
5. Dit is de knop Ingelogd Personeel, Indien u ervoor heeft gekozen uw medewerkers zich te laten aanmelden
en te laten inloggen bij elke handeling middels een code, magneetkaart of RFID, kunt u hier zien welke
medewerkers zijn ingelogd op de kassa.
6. Door op de knop schoonmaken te drukken word u de mogelijkheid geboden het scherm
schoon te maken zonder knoppen per ongeluk in te drukken.
7. Indien u op de knop kassa klikt gaat u terug naar het kassascherm (zie gebruikershandleiding).
8. Achter de knop instellingen kunt u alle instellingen van de kassa aanpassen.
9. Indien u op de knop betalingen klikt kunt u per dag de transactie en de betalingen zien, verwijderen
en ongedaan maken.
10. Indien u klikt op rapportage kunt u een door u gewenste rapportage uitdraaien.
11. Indien u op de knop afsluiten drukt verlaat u het kassapakket en komt u weer in windows.
12. Bij licentie naam vind u uw licentienaam, nummer en geldigheidsduur.
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HOOFDSTUK 2: Klanten
Om een nieuwe klant aan te maken of iets bij een klant te wijzigen klikt u op de knop klanten (zie fig. 2).

( Fig. 2)

U komt nu in het zoekscherm terecht (zie fig. 3), Hier kunt u op klantcode, achternaam, straatnaam, postcode,
huisnummer of op niets zoeken. Als u direct een nieuwe klant wilt invoeren moet u op de knop terug klikken, u komt
nu in het scherm klant terecht (zie fig. 5).
Als u bijv. op adres wilt zoeken klikt u in het witte veld achter de straatnaam, nu kunt u het adres
invoeren en klik daarna op de knop vind.

(Fig. 3)

Als u op de knop vind heeft gedrukt kunnen er twee dingen gebeuren:
1. Als er meerdere klanten op hetzelfde adres wonen, dan verdwijnt het toetsenbord en worden deze
klanten weergegeven (zie fig. 4)
2. Als er maar 1 persoon op dit adres woont komt u direct bij de klant terecht (zie fig.5)
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(fig. 4)

(fig. 5)
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Als u in het veld klant zit kunt u de volgende dingen doen:
1. Als u op de knop nieuw klikt wordt het scherm vrijgegeven en u kunt dan een nieuwe klant
invoeren.
2. Als u op de knop wijzig klikt kunt u wijzigingen bij de klant doen.
3. Als u op de knop verwijder klikt kunt u de klant verwijderen.
4. Als u op de knop vind klikt komt u weer in het zoekveld terecht (zie fig. 3)
5. Als u op de knop terug klikt komt u weer in het hoofdscherm terecht (zie fig. 1)

Als u een klant wilt wijzigen of een nieuwe klant wilt invoeren staat hieronder wat u moet invullen: (zie fig. 5)
 Klantcode: Hier vult u de code van de klant in. Indien u gebruik maakt van klantenpassen, klikt u in dit
veld en haalt u de betreffende magneetkaart langs de lezer.
 De velden: Voorletters, achternaam, straat, postcode, woonplaats, telefoonnummer en E-mail spreken
voor zich.
 Bijzonderheden: Hier kunt u de bijzonderheden van de klant vermelden. Denk hier bijvoorbeeld aan
wensen van de klant, of een beschrijving van het moeilijk te bereiken adres.
 Altijd op bon: Hier kunt u een tekst kwijt die standaard bij die klant op de bon geprint wordt.
 Verborgen info: Hier kunt u informatie kwijt die alleen voor de bediende is
bedoeld en nooit op de bon zal verschijnen.
 Kortingpercentage: Als u wilt dat deze klant op iedere transactie korting krijgt dan kunt u hier de
percentage ingeven.
 Credit toegang: Dit zou u kunnen gebruiken als u met een strippenkaart/toegangskaart wil werken.
Iedere keer als de klant komt gaat er 1 credit vanaf.

Tabbladen: Er zijn 4 tabbladen onderverdeeld in persoonlijk, historie, saldo en foto. Als u op de tabbladen klikt
komt u in het daarbij behorende veld.
Tabblad persoonlijk: hier kunt bovenstaande informatie terug vinden.
Tabblad Historie: Hier krijgt u een historisch overzicht van het verbruik van de klant te zien (zie fig. 6).

(fig. 6)
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Als u op de knop historie van bestelling klikt komt u in één scherm terecht (zie fig. 7) waar alle bestellingen en
stortingen op datum worden weergegeven.

(fig. 7)

Bij periode vanaf kunt u kiezen welke datum er weergegeven moet worden in het scherm. Deze data kunt u
vervolgens printen of uitgebreid printen.
Printen: Dit betekend dat u alle betalingen en stortingen kunt uitprinten.
Uitgebreid printen: Dit betekend als u alle betalingen uitprint er een overzicht uitkomt met wat de klant per dag heeft
besteld.

 Tabblad Saldo: Hier kunt u het financiële gedeelte van de klant beheren (zie fig. 8).

(fig. 8)
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Als u op één van de knoppen opnemen, limiet aanpassen of storten klikt, krijgt u de volgende schermen te zien
(zie fig. 9).
Knop Opnemen
Als de klant nog voldoende
saldo heeft kunt u via deze
knop het geld teruggeven.

Knop Limiet aanpassen
Het limiet aanpassen
betekend, hoeveel de klant
in min kan komen te staan.

Knop Storten
Met de knop storten kunt u
het saldo van de klant
opwaarderen.

(fig. 9)

Als de klant geld opneemt of geld stort komt het afrekenscherm te voorschijn (zie fig. 10).

(fig. 10)
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 Tabblad Foto: Als u op tabblad foto klikt komt u in het volgende scherm (zie fig. 11). Als u een webcam heeft
aangeschaft kunt u een foto bij de klant toevoegen. Deze toepassing is vooral geschikt voor de toegangscontrole.

(fig. 11)
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HOOFDSTUK 3: Groepen en Artikelen
Als u hoofdgroepen, subgroepen of artikelen nieuw aan wilt maken of wijzigen moet u op de knop artikelen klikken
(zie fig. 12).

(fig. 12)

Als u op de knop artikelen heeft geklikt komt u in het volgende scherm terecht (zie fig. 13).

(fig. 13)

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Hoofdgroepen
Subgroepen
Artikelen
Instellingen
Keuze Menu’s
Vooruit / Achteruit
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1. Toevoegen of wijzigingen van Hoofdgroepen.
Een Hoofdgroep moet voor u een duidelijke verwijzing zijn naar de artikelen die u zoekt. Zo kunt u de hoofdgroepen
verdelen in bijvoorbeeld dranken en keuken.
Er zijn maximaal 6 hoofdgroepen te programmeren.

Voor het maken van een nieuwe hoofdgroep selecteert u eerst de laatste hoofdgroep boven in beeld.
(zie nummer 1 in fig. 13)
Vervolgens selecteert u nieuw in het rechterdeel van het beeld. (zie nummer 4 in fig. 13)
Hierna krijgt u een nieuw scherm te zien Hoofdgroep Toevoegen (zie fig 14)

(fig. 14)

Hier kunt u de naam en een omschrijving van de groep invoeren.
Als u alles ingevuld heeft dan kunt u de nieuwe hoofdgroep opslaan door op bewaar te klikken.
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1. Toevoegen of wijzigingen van Subgroep

“Subgroepen” zorgen voor een onderverdeling van de “Hoofdgroepen”. Dat wil zeggen, heeft u de hoofdgroepen
verdeeld in dranken en keuken dan kunt u hierin bijvoorbeeld de onderverdeling maken naar warme dranken,
frisdranken, gedistilleerd, enz. Zo kunt u snel en overzichtelijk het artikel vinden dat u zoekt.
Voor het instellen van een nieuwe “subgroep”, selecteert u eerst een groep links in beeld zoals aangegeven in het
venster. (2)
Vervolgens selecteert u “Nieuw” in het rechterdeel van het beeld.(4)
Hierna krijgt u een nieuw scherm te zien. “Groep Toevoegen”.
Hier kunt u de naam(2.1) en een omschrijving(2.2) van de groep invoeren.
Daarnaast vind u de keuze van weergave in uw scherm(2.3). Het is raadzaam om de knoppen zo groot mogelijk te
houden. Echter wanneer er veel artikelen in de map worden gezet, kunnen er artikelen niet weergegeven worden. Dit
doordat ze dan uit het beeld verdwijnen.
In dit deel kunt u ook de lettergrootte instellen en of het vet moet worden weergegeven. Ook met het lettertype moet u
rekening houden, zodat de woorden niet onnodig worden afgebroken.
Heeft u alles ingevuld dan kunt u de nieuwe “subgroep” bewaren(2.4).
Mocht u geen “subgroep” toe willen voegen dan kunt u altijd nog annuleren(2.5).

3.1 Toevoegen van ”Artikelen”.
“Artikelen “ zijn de daadwerkelijke producten die u verkoopt, hier maakt u dus duidelijk de instellingen voor de
“subgroepen”. Nu heeft u een duidelijk overzicht in de artikelen. Vaak worden de artikelen in de “subgroep” ook nog in
duidelijke groepen gezet. Koffie en espresso bijvoorbeeld, en dan een groep met koffie met likeuren.
Voor het instellen van nieuwe artikelen selecteert u eerst een “artikel” in het midden van het scherm(3).
Vervolgens selecteert u “Nieuw” in het rechterdeel van het beeld.(4)
Hierna krijgt u een nieuw scherm te zien. “Artikel Invoer”.
Hier kunt u verschillende instellingen maken voor het artikel.
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(3.1a) Referentie; Deze optie verwijst naar een ander artikel, er is dan dus wel een knop te vinden maar het
werkelijke artikel staat in een andere “subgroep”.
(3.1b) Kleur; Bij deze optie kunt u aangeven welke kleur de “knop” gaat krijgen.
(3.1c) Artikel Code; Dit is een technische verwijzing. Deze wordt voor elk nieuw artikel automatisch aangemaakt.
(3.1d) Naam; De naam van het artikel zoals hij op de kassa wordt weergegeven.
(3.1e) Maakbon; De naam van het artikel zoals hij op de printer wordt weergegeven als deze “gemaakt” moeten
worden. Keuken- of Barbonnen. Wanneer men in de keuken weet dat men met “Bief”, “Biefstuk” bedoeld kan dit
voldoende zijn om hier neer te zetten.
(3.1f) Rekening; De naam van het artikel zoals het op de rekening voor de “gast” wordt weergegeven.
(3.1g) Handheld; De naam van het artikel zoals het op de “Handheld” word weergegeven.
(3.1h) Omschrijving; Onderdelen van het gerecht, of een omschrijving van de wijn kunnen hierin worden uitgelegd.
(3.1i) Prijs Incl BTW; De prijs zoals de “gast” deze betaald wordt hier neergezet. De BTW wordt apart berekend.
(3.1j) Optie Artikel; Wanneer deze aangevinkt staat houd dit in dat het artikel een optie is bij een ander artikel. Dat
wil zeggen, een saus bij een vleesgerecht, of slagroom bij de koffie. De prijs van dit artikel wordt dan ook opgeteld bij
respectievelijk het vleesgerecht of de koffie.
(3.1k) Vrije Prijs; Wanneer de prijzen niet standaard vast staan voor een artikel, wordt deze aangevinkt. Dit zorgt
ervoor dat wanneer dit artikel word geselecteerd er een scherm in beeld komt waar een prijs ingevoerd kan worden.
(3.1l) BTW type; Deze selectie geeft aan of het artikel belast wordt met “laag”, “hoog” of “Nul” Btw-tarief.
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(3.1m) Doelprinter; De selectie die hier wordt gemaakt geeft aan voor welke printer de “Maakbon” is bedoeld. Zo
komen gerechten die voor de keuken zijn bedoeld in de keuken terecht en de drankjes voor de bar bij de bar.
Artikelen die bij voorbaat zijn ingesteld hebben de juiste selectie staan. Mocht u niet weten welke printer voor de
keuken bedoeld is dan kunt u altijd bij een ander artikel terug kijken.
(3.1n) Print Prioriteit; Een biertje wordt als het goed is niet getapt voordat de frisdranken zijn ingeschonken. Door
hier een prioriteit aan te geven staan deze ook in een bepaalde volgorde op de “maakbon” -100 weinig prioriteit 100
veel prioriteit.
(3.1o) Uitsluiten van korting; Wanneer deze is aangevinkt mag er absoluut geen korting worden gegeven op dat
artikel. Wordt er nu korting gegeven over de totale bon, dan wordt dit artikel daar ook van uitgesloten.
(3.1p) Tap Control; De telling van de Tap en het aanslaan van de drank moet gelijk lopen, met deze optie kunt u de
controle in beeld zien van dit artikel.
(3.1q) BTW groep; Voor uw controle worden de BTW groepen gesplitst, hier kunt u aangeven bij welke groep het
artikel hoort.
Wanneer u alle gegevens heeft ingevoerd die nodig zijn voor het artikel, kunt u deze bewaren (3.1r). U kunt natuurlijk
ook altijd terugkeren door te annuleren(3.1s).

3.2 Toevoegen van “Artikelen” met een bereidingswijze.
Een bereidingswijze staat hier ook daadwerkelijk voor bereiding, dit kunnen dingen zijn als slagroom op de koffie,
maar ook andere speciale wensen. De bereidingswijze kan ook een open opdracht zijn, waarmee u dankzij een
tekstveld een duidelijke opdracht kan geven. Deze opdrachten kunnen ook toegevoegd worden zoals in het volgende
hoofdstuk, het onderdeel “bereidingswijze” is een onderdeel wat eerder al te vinden was in €cash. Dit is behouden
omdat het een snellere manier is om dit in te geven.
De artikelen worden ingevoerd zoals bij 3.1, verder kunt u bij (3.2a)
Tot een maximum van 10 soorten bereiding ingeven aan het artikel.

Bijvoorbeeld Rare, Medium en Welldone.
De bereidingswijze wordt dan
wanneer het artikel geselecteerd
wordt automatisch gevraagd. Er
komt namelijk een extra scherm in
beeld wanneer het geselecteerd
wordt, met de gegeven
bereidingswijze.
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3.3a Toevoegen van “Artikelen” met een Keuzemenu.
Een “keuzemenu” staat eigenlijk voor een verwijzing naar verschillende bereidingswijzen of artikelen die aan een
bepaald artikel worden toegevoegd.
Zo kunt u hier bijvoorbeeld eerst een keuze laten maken hoe een biefstuk bereid moet worden rare, medium of welldone. Vervolgens wat voor saus er bij de biefstuk geserveerd moet worden en daarna wat voor groente er naast komt.
De artikelen worden ingevoerd zoals bij 3.1, verder kunt u bij (3.3a)
een nog uitgebreidere keuze maken dan alleen een bereidingswijze. Het grootste verschil zit in het feit dat artikelen
die in een keuzemenu worden geplaatst ook een prijs en extra informatie mee kunnen krijgen, deze informatie wordt
dan bij het betreffende artikel neergezet en in het geval van een prijs erbij opgeteld.
Voordat u een keuzemenu kunt toevoegen aan een artikel moeten deze eerst worden gemaakt. Dit gaat zoals
aangegeven bij 4.1.
Keuze Menu’s maken.
Een keuze menu maken, staat voor het maken van een selectie van keuzes. Zo kunt u een keuzemenu maken voor
de bereidingswijze, de sauzen, de groenten, enz.
In het Hoofdscherm van “Artikel invoer” ziet u linksonder in beeld(5) de knop “keuze Menu’s” wanneer u deze
selecteert ziet u het volgende scherm.

Vanuit hier kunt de keuze artikelen aan gaan maken. Selecteer
“Keuze artikelen”.

U krijgt dan het volgende scherm te zien.
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Wanneer u hier “Nieuw”(3.3a) selecteert ziet u onderstaand scherm.

Dit scherm is exact hetzelfde als dat van de artikel invoer, voor de beschrijving hiervan kunt u kijken bij 3.1.
Bij (3.1c) voert u de naam in bijv. Rode port saus.
Dit artikel kunt u een meerprijs meegeven wanneer dit besteld wordt, deze prijs vult u in bij (3.1i). Deze prijs wordt dan
bij het betreffende artikel opgeteld. De overige instellingen vult u in alsof het een “artikel” betreft.
Vervolgens bewaart u dit artikel, en voert u dezelfde handelingen uit voor andere sauzen. Als u alle sauzen heeft
ingevoerd zal het er ongeveer als volgt uit zien.

Nu kunt u deze sauzen groeperen, zodat ze als keuze toegevoegd
kunnen worden aan een artikel.
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Hiervoor kiest u “Keuze Menu’s”

U ziet dan het volgende scherm.
Als u klikt op “Nieuw” ziet u het onderstaand scherm naar voren komen.
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Allereerst geeft u hier de naam van het “Keuze Menu” op. Bijvoorbeeld “Sauzen”.
Vervolgens moet u de keuzes gaan specificeren dit doet u door “Selecteer” te kiezen.

U ziet dan het scherm van de keuze artikelen terug, met daarin
twee extra opties. Namelijk “Selecteer” en “wissen”. Door een
artikel te selecteren en vervolgens “Selecteer” te kiezen, wordt
het artikel toegevoegd aan de keuze. Mocht er een verkeerd
artikel gekozen zijn kunt u dit artikel “de-selecteren”.

Als u hier de keuzes heeft ingevoerd die u aan de groep wilt
toevoegen, kiest u voor “Bewaar”.
Vervolgens kunt u meerdere “keuzemenu’s” aanmaken of
terugkeren naar het “artikel invoer” scherm. De “Keuze
Menu’s” worden aangemaakt voor elk apart artikel, zo kunnen
er voor elk artikel een maximum van 10 keuzes gemaakt
worden.

Bij “Keuze Menu’s” in de “Artikel Invoer” kunt u vervolgens op Keuze Menu 1 klikken, daarna moet u de betreffende
Keuze Menu’s selecteren die voor dat artikel nodig zijn.
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HOOFDSTUK 4: Personeel
In dit hoofdstuk worden de instellingen voor het beheer en de registratie van het personeel behandeld. De personalia
en de urenregistratie kunnen hier worden ingevoerd. De onderdelen zullen apart worden behandeld.
Vanuit het managerscherm kiest u voor personeel, u krijgt vervolgens onderstaand scherm in beeld.
Het scherm “Personeel” bestaat uit drie
tabbladen die direct boven het toetsenbord
geselecteerd kunnen worden.

Instellen.
Het instellen van de personeelsgegevens is wenselijk als er op de kassa of handheld gebruik gemaakt wordt van de
mogelijkheid om een urenregistratie bij te houden. Of wanneer men zich aan moet melden voordat er gebruik kan
worden gemaakt van het kassasysteem.
Allereerst kiest u in bovenstaand scherm voor “Nieuw”.
Het scherm wordt nu enigszins gewijzigd en ziet er uit als hieronder.
Tabblad “Persoonlijk”
“Personeelscode” is naar eigen inzicht in te vullen. Bijvoorbeeld wanneer er in de boekhouding wordt gewerkt met
nummers voor desbetreffende personeelsleden kunnen deze hier worden ingevoerd. Verder zijn deze naar eigen
inzicht in te vullen, zorg er wel voor dat er voor elke medewerker een ander nummer word gebruikt!
Vervolgens kunt u hier alle personalia van de werknemer invoeren zoals naam en adres.
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Tabblad “Bedrijfsgegevens”
In dit scherm kunt u gegevens over de werknemer
toevoegen die belangrijk zijn voor het bedrijf en het
werken met de kassa.
Wanneer “Mag corrigeren” aangevinkt is mag de
betreffende werknemer artikelen verwijderen van een
bon of tafel. Wanneer deze niet is aangevinkt mag de
betreffende werknemer dit niet.
Wanneer “Mag lade openen” aangevinkt is mag de
betreffende werknemer middels de knop “lade” de
kassa openen. Wanneer deze niet is aangevinkt kan
de betreffende werknemer de kassa niet openen.
Wanneer “Mag afrekenen” aangevinkt is mag de
betreffende werknemer bonnen afrekenen. Wanneer
deze niet aangevinkt is kan de betreffende
werknemer alleen bestellingen invoeren.

Er is ook een veld waar Pincode, Controle pincode en
Handheld pin ingevuld kan worden, deze codes
kunnen op twee manieren worden gebruikt.
1. Met polsbandjes, pasjes of sleutelhangers.
Als u kiest om met polsbandjes, pasjes of sleutelhangers te gaan werken moet u wel een reader hebben.
Als u een personeelslid heeft aangemaakt en daarbij ook een code wil toekennen kunt u dit doen door in
het veld pincode te klikken en dan het polsbandje, pasje of sleutelhanger langs de reader te halen,
dit doet u nogmaals voor controle van de pincode. Handheld pincode hoeft niet ingevuld te worden, mocht u dit wel
willen moet u een code van 4 cijfers invoeren. Als de betreffende persoon zich aanmeld op de handheld moet
hij of zij deze pincode invoeren.
2. Zonder polsbandjes, pasjes of sleutelhangers.
U kunt er ook voor kiezen om zonder polsbandjes, pasjes of sleutelhangers te gaan werken.
Uw personeel hoeft dan niet in te loggen als er een tafel geopend wordt.
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Tabblad “Uren”
In dit scherm vindt u het urenoverzicht van de
betreffende werknemer. Dit wordt per week en
per maand weergegeven.
Verder kunt u middels de knop
“Urenregistratie” het beheer van de uren
regelen. Mocht de betreffende medewerker
vergeten zijn uit te “klokken” dan kan hier een
correctie worden uitgevoerd. Ook kunnen uren
die niet zijn geregistreerd middels de kassa hier
toch aan toegevoegd worden. Bijvoorbeeld een
kok die zich niet op de kassa heeft aangemeld,
maar waar u toch een registratie van wilt maken
kunnen middels de knop “urenregistratie” worden
verwerkt.
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HOOFDSTUK 5: Ingelogd Personeel

Als u heeft gekozen voor de optie aanmelden met polsbandjes,
pasjes of sleutelhangers, kunt u bij ingelogd personeel zien
welke medewerkers zijn ingelogd op de kassa, en hoe laat ze
zijn ingelogd.

HOOFDSTUK 6: Schoonmaken
Als u op de knop Schoonmaken drukt ziet u het scherm, zoals
hiernaast, verschijnen.
U heeft nu de mogelijkheid om het scherm schoon te maken
zonder andere knoppen per ongeluk in te drukken.

HOOFDSTUK 7: Kassa
Als u op de knop Kassa klikt komt u weer in het verkoopscherm terecht.
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HOOFDSTUK 8: Instellingen

Onder de knop instellingen zitten 8 sub instellingen zoals:
1. Tafels
2. BTW tarieven
3. Betaalwijzen
4. Email
5. Printer
6. Pin Koppeling
7. Spaarsysteem
8. Applicatie

Tafels.
In dit onderdeel hebben we het over de Lay-out van uw zaak en de tafels, elk onderdeel van deze instellingen zal
afzonderlijk worden behandeld.
Nieuwe Lay-out maken.
Een Lay-out staat in dit geval voor bijvoorbeeld een onderverdeling in het bargedeelte en het terras. Het maximale
aantal Lay-outs is 12. De grootte van de knoppen zal naarmate het aantal Lay-outs groter wordt automatisch worden
aangepast.

In dit scherm kunt u allereerst
nieuwe lay-outs aanmaken.
Waarna u deze in kunt richten met
tafels zoals het voor u
overzichtelijk is.
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Een nieuwe lay-out maakt u door
“nieuwe laag” te kiezen. U krijgt
dan een scherm zoals hiernaast.
Hier geeft u de naam van de
“nieuwe laag” op. Het formaat
kan niet gewijzigd worden.

Tafels aanmaken.
Dit onderdeel gaat over het aanmaken van de daadwerkelijke tafels en het instellen van de routing in uw zaak.
Om een nieuwe tafel te maken kiest u eerst in het scherm “Tafel Lay-out” voor de juiste “laag”.
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Vervolgens kiest u onder in het scherm voor “Nieuwe Tafel” en krijgt u het scherm hieronder te zien.
Hier voert u de naam van de tafel in en het formaat. Wanneer u de tafel een nummer geeft, vul dan een nul in voor het
getal, zo komt tafelnummer 11 niet direct na tafel 1 en voor tafel 2 in de rapportage. Probeer hierbij ook het formaat zo
groot mogelijk te houden, dit is makkelijker om te selecteren. Als u nu op “OK” drukt ziet u links bovenin het scherm
een nieuw groen rondje verschijnen, dit is de nieuwe tafel.

Tevens krijgt u een scherm te zien waarbij de printer routing geregeld kan worden.

Met de printer routing kunt u instellen dat van een bepaalde tafel de bonnen worden geprint bij de juiste
printer. Dit omdat sommige bestellingen naar een bepaalde plaats toe moeten om een zo logisch mogelijke routing in
het bedrijf te scheppen. Over het algemeen zullen deze instellingen niet gewijzigd hoeven te worden. Deze
instellingen kunnen op een later moment nog gewijzigd worden door de tafel te selecteren en onder in het scherm te
kiezen voor “Koppel aan routing groep”.
Wanneer de instellingen hier gemaakt zijn drukt u op “OK” om verder te gaan.
Het groene rondje links boven in het scherm kunt u nu op de juiste plaats zetten.
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Tafels plaatsen en vorm wijzigen.
Dit onderdeel behandelt hoe u de tafels van vorm kunt wijzigen en op welke manier deze op de juiste locatie kunnen
worden gezet .

U kunt de tafel slepen naar de juiste locatie. Ook kunt u door de tafel te selecteren en er twee maal op te klikken de
vorm wijzigen in rond of vierkant. Door dit te herhalen veranderd de tafel weer terug van vorm.

BTW Tarieven.
Dit hoofdstuk behandeld de instellingen voor de Btw-tarieven.
De tarieven staan standaard op 19 en 6 procent, dit is
conform de Europese wetgeving.
Voor sommige landen is het BTW tarief afhankelijk van
het feit of het wordt meegenomen of dat er in de zaak
genuttigd wordt.
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Betaalwijzen.
Dit hoofdstuk behandeld de instellingen voor betaalwijzen anders dan de standaard “Cash” of “Pin” betalingen. Met
deze instellingen kunt u betaalwijzen toevoegen of verwijderen.
Door in het tekstvak boven de knop “toevoegen” de
naam van de betreffende betaalwijze in te voeren en
vervolgens op “toevoegen” te drukken, verschijnt deze
in beeld in het linkervak van het scherm.
Deze kunt u vervolgens terug vinden wanneer u een
transactie wilt afrekenen en voor de betaalwijze
“anders” kiest.

E-mail instellen.
De instellingen die u hier kunt maken zijn van belang als u rapportages naar een andere PC wilt sturen met behulp
van E-mail. Zo kunt u ervoor kiezen om middels deze optie thuis de boekhouding te doen, of deze direct naar een
boekhouder toe te sturen.
De instelling bij “SMTP Server” zijn afhankelijk van uw provider.
Bij “Afzender Naam” voert u een naam in waarmee u wilt dat de
mail wordt verstuurd.
Bij “Afzender Adres” voert u het adres in van de E-mail zoals deze
zijn opgegeven door uw provider.
Bij “Ontvanger” voert u het adres in waarnaar de Email verstuurd
moet worden.
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Printers instellen.
De instellingen die hier kunnen worden gemaakt zullen over het algemeen vooraf worden ingesteld. Dit omdat hier
technische instellingen voor o.a. de bonnen en printer routing in worden gemaakt. Om deze redenen zijn de
uitgebreide instellingen afgeschermd met een wachtwoord. Wel kunt u de voettekst wijzigen.

Hier kunt u de instelling wijzigen van de voettekst
van de bon. U geeft middels het toetsenbord de
gewenste tekst in en vervolgens drukt u op “OK”.
De instellingen van de printers worden door de
leverancier verder zelf ingesteld. Hiervoor dient de
knop “instellingen”.
“Alternatieve Printer Routing”
Mocht het in uw zaak zo zijn dat u met meer dan één
terminal werkt, kan het zijn dat er gebruik wordt
gemaakt van een alternatieve printer routing. Dit kan
ervoor zorgen dat bestellingen van bepaalde tafels
bij de dichtstbijzijnde terminal komen.

Pin Koppeling.
In dit scherm kunnen koppelingen met pinapparatuur gemaakt worden, dit zal ingesteld worden door de leverancier.

Spaarsysteem.
Met dit systeem kan een spaarsysteem worden opgezet, mocht dit onderdeel zijn van uw pakket dan wordt dit
behandeld bij de levering van de kassa.
Applicatie instellingen.
In dit hoofdstuk behandelen we de belangrijkste instellingen voor uw kassa. Hier vindt u onder andere instellingen
voor het gebruik van de kassa, de kassa lade en de registratie van de bestellingen. Deze worden over het algemeen
bij installatie juist neergezet. We zullen daarom niet te diep ingaan op alle te maken instellingen.

Dit scherm bestaat uit vier tabbladen die onderin het
scherm geselecteerd kunnen worden.
Verder zijn er een hoop instellingen die te maken
hebben met het soort pakket dat u heeft aangeschaft.
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Op het eerste tabblad kunt u de volgende opties vinden.
“Voor iedere actie inloggen” Wanneer deze actie aangevinkt is moet er door elke medewerker, telkens
wanneer er een bestelling ingevoerd moet worden, ingelogd worden door het invoeren van de persoonlijke
code.
“aantal gasten registeren” Wanneer deze actie aangevinkt is moet er, voor elke bestelling, worden aangegeven uit
hoeveel personen de groep bestaat voor de bestelling ingevoerd gaat worden.
“Korting toestaan” Wanneer deze actie aangevinkt is kan er korting worden gegeven op de totale bon.
“Manager Beheer” Via deze knop kunt u uzelf en personeelsleden die meer bevoegdheid hebben een
code geven.

Hier kunt u uzelf en personeelsleden aanmaken en bepalen wat hij of zij wel mag beheren.
De volgende bevoegdheden kunt u aanvinken:
“Artikelen aanpassen” dit vinkt u aan als de persoon artikelen mag invoeren en/of wijzigen.
“Personeel beheer” dit vinkt u aan als de persoon in het personeelsbestand mag.
“Betalingen” dit vinkt u aan als de persoon alle betalingen mag zien en evt. een tafel mag verwijderen.
“Rapportage” dit vinkt u aan als de persoon alle rapportages mag uitprinten.
“Correctie” dit vinkt u aan als de persoon correcties mag uitvoeren. (alles word wel geregistreerd)
“instellingen Tafels” dit vinkt u aan als de persoon tafels mag aanmaken, verschuiven of verplaatsen.
“Instellingen Overig” dit vinkt u aan als de persoon in Printer en Applicatie wijzigingen mag doen.
“Kassalade gebruiken” Wanneer deze actie is aangevinkt kan er gebruik worden gemaakt van de knop “kassa”
waarmee zonder verkoop ook de kassa geopend kan worden.
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Op het tweede tabblad kunt u de volgende opties vinden.
“Nooit om kassabon vragen” Wanneer deze is aangevinkt wordt er niet gevraagd om de kassabon te printen, deze
wordt dan automatisch niet geprint.
“Historieknop op kassascherm” Wanneer deze is aangevinkt komt er een knop op het hoofdscherm van de kassa
waarmee u direct in de historie van de verkopen kunt kijken.
“Afmeldbon altijd printen” Wanneer deze actie is aangevinkt wordt er telkens als een personeelslid zich afmeld een
bon geprint met daarop de gegevens van de medewerker en de gemaakte uren en omzet.
“Bestellingen form” In dit gedeelte van het scherm vindt u een aantal opties die kunnen worden weergegeven in het
scherm wanneer er een bestelling wordt ingegeven. Zo kunt u voor de volgende opties kiezen.
“Knop print” Wanneer deze is aangevinkt moet u zelf de knop print gebruiken om de maakbon door te sturen
naar de printer. U kunt hierbij kiezen om alleen de nieuw aangeslagen artikelen of alle aangeslagen artikelen
te printen.
“Knop bericht aan keuken” Wanneer deze is aangevinkt kan er een bericht aan de keuken worden gestuurd
met een vrije tekst die u kunt aangeven middels het toetsenbord dat in beeld komt.
“Knop rekening” Wanneer deze is aangevinkt kan er een rekening worden geprint zonder dat deze uit het
geheugen wordt gehaald.
“Knop deelbon” Wanneer deze is aangevinkt kan er een splitsing worden gemaakt in de rekening. Wanneer
bijvoorbeeld de rekening door twee mensen betaald wordt kunt u middels deze knop de rekening splitsen.
“Knop Reserveren” Wanneer deze is aangevinkt kan er een tafel gereserveerd worden, u krijgt hiervoor een
invoerscherm te zien.
“Knop memory” Wanneer deze is aangevinkt kunt u een bestelling in het geheugen plaatsen, deze wordt
vervolgens geplaatst in de eerst volgende tafel die u opent. Dit kunt u bijvoorbeeld gebruiken wanneer
mensen verplaatsen van tafel.
“Knop lenen” Wanneer deze is aangevinkt kunt u een vrij bedrag op de rekening plaatsen dat geleend wordt
door de klant. Bijvoorbeeld bij het lenen van geld voor de sigarettenautomaat.
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HOOFDSTUK 9: Betalingen

In dit hoofdstuk behandelen we het onderdeel Betalingen. Met deze optie kunt u overzichtelijk zien welke betalingen
er gedaan zijn op de door u gekozen datum en kunt u deze betalingen beheren.
De onderdelen zullen apart worden behandeld.
In het managerscherm kiest u voor “Betalingen”, u ziet dan het scherm hieronder.

De knop “Verwijderen” zorgt ervoor dat de complete bestelling uit het geheugen wordt gehaald. Alsof deze er nooit is
geweest. (u moet dan wel eerst het vinkje voor de rekening aanzetten)
De Knop “Ongedaan maken” zorgt ervoor dat de betaling ongedaan wordt gemaakt maar deze wordt vervolgens op
de eerste tafel die u opent in het verkoop scherm terug gezet. Wanneer er bijvoorbeeld een verkeerde tafel per
ongeluk wordt uitgeslagen kan deze middels deze knop worden teruggezet.
De knop “Toon Details” dient ervoor om de rekening gespecificeerd terug te kijken. Dit doet u door de betreffende
rekening te selecteren door er een vinkje voor te zetten en vervolgens op de knop “Toon Details” te drukken. U krijgt
dan het volgende scherm te zien.

Hier ziet u de gespecificeerde rekening terug en heeft u ook de
optie om deze nog een keer uit te printen.
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HOOFDSTUK 10: Rapportage

In dit hoofdstuk behandelen we de rapportages. Hier vindt u wat u er mee kunt doen en waar de instellingen voor
staan. Alle instellingen zullen hierin apart worden uitgelegd. Mocht u twee rapportages selecteren dan worden deze
direct na elkaar getoond of geprint.
In het managerscherm gaat u naar “Rapportage”, u ziet dan het scherm hieronder.
In dit scherm kunt u alle
rapportages van een bepaalde
periode vinden.
Standaard wordt de periode op
de datum van die dag gezet.
Maar u kunt ook een periode
uitkiezen. Daarvoor selecteert u
eerst de datum vanaf wanneer
u de rapportage wilt maken en
vervolgens de datum tot en met.
Voor alle rapportages geldt dat
u deze eerst moet selecteren
en vervolgens kunt u deze
tonen, printen, exporteren of
mailen met de desbetreffende
knop aan de rechterkant van
het scherm.

De verschillende rapportages worden hieronder uitgelegd.
“Omzet per medewerker” Door deze optie aan te vinken kunt u de omzet van een bepaalde medewerker voor de
gekozen periode opvragen.
“Uren per medewerker” Door deze optie aan te vinken kunt u de gewerkte uren van een bepaalde medewerker voor
de gekozen periode opvragen.
“BTW afrekening” Door deze optie aan te vinken kunt u de BTW terug vinden onderverdeeld in het totale verkoopbedrag van de hoge BTW artikelen met daaronder de ontvangen BTW. Daaronder het totale verkoopbedrag van de
lage BTW artikelen en de ontvangen BTW over de gekozen periode.
“Verkopen” Door deze optie aan te vinken krijgt u een rapportage van alle artikelen met eerst de BTW groep dan het
artikel en daarachter het aantal verkopen van dat artikel in de gekozen periode.
“Betalingen” Door deze optie aan te vinken krijgt u een rapportage van alle gedane betalingen, door wie deze zijn
ingevoerd, hoeveel korting er gegeven is, eventueel hoeveel gasten het waren en het totale bedrag.
“Omzet per uur” Door deze optie aan te vinken krijgt u een rapportage verdeeld in periodes van uren met daarbij het
aantal verkopen en de totale omzet. Wanneer er geen verkopen zijn gedaan tussen bepaalde tijden zal daar ook geen
notitie van gemaakt worden.
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“Omzet per tafel” Door deze optie aan te vinken krijgt u een rapportage van de totale omzet per tafel en ziet u met
welk betaalmiddel er betaald is. Onderaan de rapportage vind u het totaal van alle tafels.
“Klanten saldo’s” Door de optie aan te vinken krijgt u een rapportage te zien van de saldo’s van uw klanten.
“Omzet per terminal” Door deze optie aan te vinken krijgt u een rapportage die de totale omzetten per “terminal” ofwel
kassa of handheld aangeeft onderverdeeld in cash, pin of andere betalingen. Alsmede het totaal van de omzet
onderverdeeld in cash, pin of andere betalingen per geselecteerde periode.
“Tap tik” Door deze optie aan te vinken krijgt u een rapportage die aangeeft hoeveel keer de tap automatisering is
gebruikt (Tap). Hoeveel keer er een artikel is aangeslagen (Tik) en wat het verschil is tussen deze twee. Verder kunt
u deze rapportage per periode of per sessie laten weergeven.
“Verkopen van tafel” Door deze optie aan te vinken krijgt u een rapportage per tafel die u kunt specificeren in het
selectievak ernaast. Zo kunt u op de rapportage aflezen welke BTW groep, welk artikel en het aantal verkopen dat er
op de gespecificeerde tafel zijn geweest in de geselecteerde periode.
“Correcties” Door deze optie aan te vinken krijgt u een rapportage te zien die weergeeft of er een correctie is
uitgevoerd op een bestelling. U ziet in de eerste kolom op welke datum en op welk tijdstip dat is geweest . Vervolgens
het artikel en daarna het bedrag. Tevens wordt er op deze rapportage weergegeven of de kassalade is geopend
zonder een directe verkoop.
“Omzet per groep” Door deze optie aan te vinken krijgt u een rapportage te zien die weergeeft hoeveel er is omgezet
per BTW groep. Allereerst vindt u hier de groepsnaam vervolgens het aantal verkopen van de groep, de omzet
inclusief en exclusief BTW en vervolgens het BTW bedrag.

HOOFDSTUK 11: Afsluiten
Als u op de knop afsluiten klikt sluit u Ecash software en komt u in windows terecht.
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