HANDLEIDING
KASSA

EXTRA INFO

ALLE producten moeten worden aangeslagen op de kassa.
Ook consumpties bar/keukendienst en gevallen flesjes en artikelen over
de datum
( zie betaalmethode “wegboeken”)
Geen handmatige bonnen meer, maar digitaal aanmaken
Als de kassa wordt uitgezet springt de lade open. Lade op een kiertje
open laten!
Bij storingen kan men Le Credit Sportif bellen: 030 276 7770 of iemand
van de barcommissie.
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1. KASSA AANZETTEN

Rechtsachter het beeldscherm aan de voorzijde van de steun zit een klein
“aan” knopje.
Als je een piepje hoort, gaat de kassa aan.
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2. AANMELDEN

Toets, zodra de balk “aanmelden” groen is geworden, deze balk aan met
uw vinger.
Als deze niet groen wordt na verloop van tijd dan “offline starten”.
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3. HOOFDSCHERM

Na het aanmelden verschijnt het hoofdscherm.
In dit geval is dat de productcategorie hardlopers. In dit scherm staan de
producten die over het algemeen het meest gebruikt worden.
Zo zijn er de categorieën;
-

Frisdranken
Snoep
Alcohol
Warme dranken
Keuken
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Het aanklikken van één van de categorieën geeft het volledige assortiment
van die categorie.
De categorie licht dan wit op.
Zie afbeelding als voorbeeld categorie “Warme Dranken”
U kunt altijd tussen de categorieën variëren om uiteindelijk het gewenste
product te kiezen
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A

B

D

C

A. Saldo; saldo opvragen betreft KNLTB-pas en de aangemaakte bonnen
B. Betaal mogelijkheden; elke betaal mogelijkheid gaat via deze knop
a. Opschrijven op een bon voor een latere betaling (uitstel van betaling)
b. Met KNLTB-pas (voorkeur)
c. Met pin-automaat middels contactloos of via sleuf voorzijde PIN
C. Besteloverzicht
a. Overzicht van de aangeslagen producten
D. Rekenfuncties
a. – ; product minderen op de rekening of weghalen
b. X ; vermenigvuldigen van aantal producten; zie aparte hoofdstuk
c. + ; producten eenvoudig vermeerderen
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4. CONSUMPTIES AANSLAAN
Door de gevraagde consumpties aan te klikken worden deze in scherm C
opgesomd.
Als men de consumptie een aantal maal wilt, kan men de consumptie die
aantal keren aanslaan.
Met de rekenfuncties zoals aangeven bij D kan men het product met de +
vermeerderen en met de – toets verminderen, zelfs tot nul en dus weer
verdwijnt uit scherm C
Met de vermenigvuldigingstoets (X) kunnen er gemakkelijk grote aantallen
producten aangeslagen worden op de kassaterminal. De juiste volgorde is
als volgt:
- Druk eerst de 'X' toets in
- Voer dan het gewenste aantal in
- Druk op 'OK'
- Selecteer het product
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5. BETAAL KNOP
Met de betaal knop zoals aangegeven in B kan men de betaling op
verschillende manieren boeken cq afrekenen

Bovenstaand scherm komt dan in beeld met de volgende mogelijkheden:
1. Betaling via KNLTB-pas
2. Op rekening
3. Consumpties wegschrijven op een (aangemaakte) bon voor
een uitgestelde betaling
4. Betaling via PIN automaat
5. Wegboeken
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6. SALDO

Door op de saldo knop te drukken kun je kiezen uit het saldo op een
KNLTB-pas, rekening of op een bon
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7. OP REKENING
Voor het bestuur, bestuurscommissies en toernooicommissies zijn rekeningen
in plaats van bonnen, gedefinieerd waarop hun consumpties op betaald kunnen
worden.
Hiermee worden de bedragen gelijk (af)geboekt.

De volgende rekeningen zijn aangemaakt
Bestuurscommissies
01 Bestuur
02 Bar
03 Jeugd
04 Onderhoud
05 Recreatie
06 Sponsor
07 TC
08 Trainer

Toernooicommissies
10 Amerland Open
11 Jeugd clubkampioenschap
12 Clubkampioen volwassenen
13 Open Jeugdtoernooi
14 Veteranentoernooi
15 BDO Ladiesday
16 Mannendag
17 Lentetoernooi
18 Herfsttoernooi
19 Tennismatinee
20 Interne Wintercompetitie
21 Drie Parkentoernooi
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8. OP REKENING AFREKENENEN
Sla de bestelling aan en druk op betaal. U krijgt nu het scherm met de diverse betaalmogelijkheden die bij u
staan ingesteld.

Klik op de knop 'Op rekening'. Het volgende scherm verschijnt. In het linker deel van het schema kunt u de
rekening zoeken op naam. In het rechterdeel ziet u de genoemde bestuurscommissies en toernooicommissies
staan
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Wanneer u een naam aanklikt of eerst een naam opzoekt in het linkerscherm en deze dan aanklikt, zal de knop
'Betaal' groen worden en kan de bestelling op rekening betaald wrden.
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9. SALDO en opwaarderen KNLTB-pas

Door een KNLTB-pas door de sleuf gemonteerd aan de rechterkant
van het scherm te halen komt een volgende scherm naar voren.
Hiermee is voor de houder te zien wat het bedrag op zijn kaart is.
Men kan de kaart opwaarderen met een PIN-betaling door op de
knop “opwaarderen” te drukken
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Vul het gewenste opwaardeer bedrag in en druk op PIN

De klant kan nu zijn PIN-pas op de PIN-automaat leggen of in de
sleuf steken en de betaling afronden
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10.SALDO BON

Op eenzelfde manier zoals een papieren bon wordt gemaakt,
kan een digitale bon gemaakt worden, zogenaamde uitstel
van betaling.
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11.DIGITALE BON AANMAKEN
De digitale bon is de vervanging van het met de hand ingevulde bon.
Hiermee kun je eenvoudig bijhouden wat iemand consumeert.
Bonnen die niet afgerekend zijn wanneer de kassa wordt afgesloten, worden
opgeslagen door de kassaterminal en kunnen later alsnog afgerekend worden.
Hieronder staat beschreven hoe de digitale bon werkt. De uitleg is in vier delen
opgesplitst:
1. Nieuwe bon aanmaken en direct bestelling op bon zetten
2. Bestelling op bestaande bon zetten
3. Hele bon afrekenen
4. Gedeelte van een bon afrekenen, gedeelte van bon verwijderen en
overboeken
1. Nieuwe bon aanmaken en meteen bestelling op bon zetten.
Stap 1: Wanneer u iets op een bon wilt zetten, kunt u een bestelling doen,
waarna u in het afrekenscherm kunt kiezen voor de knop ‘Bon’
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Stap 2: Na het kiezen van de knop ‘Bon’, krijgt u onderstaand scherm te
zien. Klik op ‘Nieuw’ om een nieuwe bon aan te maken.

Stap 3: Door middel van het toetsenbord kunt u de nieuwe bon aanmaken
en een naam geven. Kies daarna een kleur en klik op ‘Opslaan’.

Stap 4: U ziet dan onderstaand scherm. De naam van de bon is
aangemaakt. U dient nog de producten op de bon te zetten door op ‘Zet
op bon’ te klikken. De bestelling is geplaatst.
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2. Bestelling op bestaande bon zetten
Stap 1: Wanneer u iets op een bon wilt zetten, kunt u een bestelling doen,
waarna u in het afrekenscherm kunt kiezen voor de knop ‘Bon’.
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Stap 2: Na het kiezen van de knop ‘Bon’, krijgt u onderstaand scherm te
zien. Klik op de bon waar u de producten wilt plaatsen.
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Stap 3: De desbetreffende bon wordt geopend. Bovenaan ziet u de
producten die al eerder op de bon geplaatst zijn, onderaan de producten
die u net heeft geselecteerd. Kies voor ‘Zet op Bon’. De bestelling is
verwerkt.

3. Hele bon afrekenen
1: Als u een bestaande bon wilt afrekenen, drukt u op de knop ‘Saldo’
rechtsboven op het bestelscherm. In het volgende scherm kiest u voor de
knop ‘Bon’.

Stap 2: Hierna komt u in het volgende scherm, waar u de juiste bon kunt
selecteren.
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Stap 3: Hierna volgt het scherm met daarop alle producten die op de bon
zijn geplaatst. Kies voor de optie ‘Betaal’.
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Stap 4: U komt in het betaalscherm terecht. Hier kunt u kiezen op welke
manier de bon afgerekend wordt.
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12. Gedeeltelijk betaling bon
U kunt kiezen om een aantal producten op de bon los af te rekenen. Ook
kunt u producten van een bon afhalen of overboeken naar een andere
bon. Door op de producten in de bestelling te drukken, kunt u deze
selecteren om apart af te rekenen, van de bon af te halen of over te
boeken naar een andere bon, of bon “verkeerd geboekt”
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Stap 1.
Het is mogelijk om een deel van een bon af te rekenen. Dit is via de “Voorschot”
functionaliteit mogelijk. Wanneer u het saldo van een bon gaat bekijken ziet u
hier ook de “Voorschot” knop. Wanneer u hier op drukt kunt u het bedrag
invoeren dat u alvast wilt betalen.

Nadat dit bedrag met een door u gekozen betaalwijze is voldaan, blijft de bon
gewoon openstaan.
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Uiteindelijk zie je dit scherm.
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13.Wegboeken

Als u producten hebt die u zelf heeft gebruikt, zijn gevallen, bedorven zijn of
verkeerd hebt aangeslagen kunt u die registeren door de knop wegboeken te
gebruiken
U slaat de producten dan gewoon, druk op de betaal knop en vervolgens
wegboeken
U krijgt dan 3 keuzen
1. Breuk en bederf
2. Eigen gebruik
3. Verkeerd geboekt
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14.Nieuwe bonnenrol in printer

A. Open printer deksel


Druk de knop

naar achteren om de deksel

te openen.

Papierrollen liggen onder in de kast van de sportdranken en in de kast van de bestuurskamer
Graag doorgeven als de laatste rol wordt gebruikt

B. Papierrol inleggen
Leg de rol zoals aangegeven in het figuur in de printer.
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C. Sluit de deksel
Trek het einde van het papier strak naar buiten

en sluit de deksel

Druk de deksel goed aan

Wanneer de printer het papier netjes afknipt is de bonnenprinter
klaar voor gebruik

Pagina 29 van 29

