CASIO KASSASYSTEMER

VIKTIGE KASSAFUNKSJONER
Ved valg av nytt kassasystem er det viktig å finne modell som er tilpasset butikkens behov og ønsker. Vi anbefaler at butikken definerer sine
behov og at disse presenteres for leverandør av kassasystemet. De forskjellige bransjene har ulike behov og CASIO har tatt hensyn til dette.
I dag finnes programbibliotek hvor alle bransjeløsninger blir tatt hånd om. Nedenfor har vi beskrevet funksjonene som er viktige ved valg av
modell. På alle våre tekstskrivende modeller kan vi selv definere antall varegrupper, PLU osv. Den totale kapasitet defineres til det som skal
benyttes.

1: Innlogging av Ekspeditør

10: Pant / Pantelink

De forskjellige bransjer har forskjellige behov-/ønsker
for registrering av betjening.

Veksler betjeningen anbefales inn-logging med KODE eller
NØKKEL. Dette er viktig for Intern og Ekstern sikkerhet.

Pant er ikke momspliktig og bør derfor behandles på riktig
måte. Enkleste løsning er å opprette to varegrupper PANT
+ og PANT -. På noen av våre modeller kan pantelink
programmeres. Artikkelstyring på øl og mineralvann
anbefales. Alle artikler er linket opp med riktig pant (+).
Ved salg av 1 fl. brus selges innhold med 14% og pant
med 0% moms. Kundebong og rapport spesifiseres.

2: Opplæringsfunksjon

11: Linksperre

En av ekspeditørene kan programmeres for opplæring.
Når denne brukes fungerer kassen normalt, men ingen
omsetning blir registrert. Kassabongen blir tydelig
merket med opplæring og kan ikke benyttes til kunde.
Se også Dallasnøkkel.

Benyttes artikkelregistrering skal alle PLU
linkes til Varegruppe eller Hovedgruppe.
Tvang på linking kan opprettes, og PLU’en
fungerer ikke før linking er utført.
Feilmelding blir gitt. Dette er vanligste
feilårsak når oppgjøret ikke stemmer.

Er det fast person i kassen kan TRYKK KNAPP benyttes.

3: Ekspeditøravbrudd
Hvis flere benytter samme kasse anbefales programmering av AVBRUDD TRANSAKSJON. Hvis en transaksjon
tar lengre tid enn beregnet, kan annen ekspeditør logge
inn å foreta andre transaksjoner. Maskinen husker
avbrutt transaksjon og denne kan avsluttes senere.

4: Sperring av funksjonstast
Det kan programmeres sperre for alle taster på
maskinen. Man kan f.eks begrense tilgang på visse
taster slik at kun ansvarlig person kan benytte taster
og funksjoner som RETUR / ENDRE BET. MIDDEL / RABATT
osv. Varegruppe-taster og PLU kan også sperres.

5: Korreksjonstaster / Retur
Flere alternative korreksjonsmuligheter kan legges
inn. Disse kan sperres slik at kun avdelingsleder
kan betjene dem.

6: Tvang på SUBTOTAL
Det anbefales at tvang på SUBTOTAL programmeres på kassen. For å avslutte enhver
transaksjon må SUBTOTAL trykkes (beløpet presenteres
i kundedisplayet før betalingsmidlet slås inn.)
Viktig da ca 50% av kundene benytter bankkort.

7: Tvang på mottatt betaling
Det kan også legges tvang på at mottatt beløp
må slåes inn. Kassaapparatet gir da automatisk
riktig vekselbeløp.

8: Endre betalingsmiddel
Egen tast bør opprettes for enkelt å flytte feil innslått
betalingsmiddel. Feks KONTANT til BANKKORT, eller
BANKKORT til KONTANT. En av de vanligste feilkildene
som forårsaker korrigeringsproblemer.

9: Kredittsalg
Se avsnitt for QT-2000 og bransjetilpassninger for
restaurant.

12: Bankkort
De fleste butikker har pr dd Bankterminal. Disse
kan være integrert til kassen eller frittstående.
Sikkerhets-messig anbefales integrert bankterminal.

13: Reserveløsning
Uavhengig om betalingsterminalen er integrert
eller ikke anbefales egen RESERVELØSNING-tast.
(Egen beholdning) Denne benyttes hvis bankterminalen
ikke får kontakt med banken. Reserveløsning skrives
ut på terminal og denne må behandles manuelt.

14: Rabattsperre
Rabatt-tasten kan sperres til kun å fungere som rabatt
pr varelinje. Brukes rabatt pr varelinje og SUBTOTALrabatt om hverandre vil det blir problemer med avstemming av dagens oppgjør. Tillates SUBTOTALrabatt åpnes muligheten for feilslag, vennepriser,
flere rabatter på samme vare m.m.

15: Gavekort
Egen tast for salg av gavekort (registreres ikke
som omsetning). Ved bruk av GAVEKORT
registreres salget på vanlig måte og betalingen
for varene blir registrert på egen tast, GAVEKORT.
Gavekortbeholdningen registreres i dagsrapporten.

16: Tilgode
Enkel behandling av TILGODE. Egen tast med
beholdning opprettes. Varesalget registreres
på vanlig måte og tasten TILGODE brukes som
betalingsmiddel.

17: Deponering
Salget registreres som vanlig salg og etter hver vare som
det skal deponeres på, settes det inn en tekstlinje med
melding f.eks "DEPONERING – 3 døgn mot kvittering". Hvis
kunden returnerer varen, returføres varen på vanlig måte.

Flere funksjoner finnes. Kontakt oss hvis noe savnes.

