SYSTEMBESKRIVELSE
CASIO V-R SERIEN
V-R 7X00

V-R 200

V-R100

Versjon 1.4 - 11.12.2018

System informasjon:
Casio Versjon:
ERA v.4.0.0.2 eller nyere og STD 4.7.
Fiscal versjon:
1.08 (For å sjekke versjon på kassen, start Casio Cash Register appen.)
Dato for versjon:
XX.01.2018
Serienummer på kassen plukkes opp automatisk.

Din forhandler

Importør:
Kasse og Butikkdata AS
Ravnsborgveien 52,1395 Hvalstad
Tlf: 66 77 80 30
E-post: firmapost@kbd.as
.

www.kbd.as

Side 2

Forklaringer til funksjonstaster:

X
Brukes for multiplisering (antall x pris).
MODE
Gir tilgang til flere modus og funksjoner. Ikke tilgengelig for alle brukere.
EKSP. NR
Logger inn ekspeditør, angi egen ekspeditørkode.
SUBTOTAL
Viser det totale salget hittil på transaksjonen. Kan brukes når som helst under en
registrering. Kan brukes flere ganger.
RETUR
Transaksjonen går i minus.
AVBRYT
Avbryter nåværende transaksjon.
NY SALDO
Setter bord på hold/vent.
KUNDEBONG
Brukes når kunden ønsker en kopi kvittering. Kun den siste transaksjonen kan skrives ut.
BORD NR.
Åpner nytt bord, eller fortsetter på allerede åpnet bord.
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KORRIGER
Korrigerer siste registrerte vare, eller merket vare.
HJEM
Går tilbake til «start bildet med varer».
KONTANT
Avslutningstast: Brukes når kunden betaler kontant.
Vekslingsfunksjon: Etter SUBTOTAL tastes mottatt beløp og trykk på KONTANT.
Viser på displayet og på kvitteringen hva kunden skal ha tilbake i vekslepenger.
TERMINAL
Avslutningstast: Brukes når kunden betaler via Bankterminal. (Integrert og uintegrert.)
MOBIL BETALING
Avslutningstast: Brukes når kunden betaler med Vipps, MobilePay osv.
DELE REGNING
Gir muligheten til å dele opp ett bord for betaling pr. gjest.
FUNKSJON
Åpner bildet med flere funksjoner.
REF. NR
Brukes til inntastning referanse nr. på kvittering
SKANN / PLU#
Brukes til salg av varer på EAN kode eller PLU-nr.
SKUFF
Åpner skuffen
VARESØK
Søke etter ønsket vare med tekst.
VEKSEL INN
Innbetaling av veksel. Justerer kontantbeholdning i skuffen.
UTBETALT
Utbetaling av kontanter uten varesalg. Justerer kontantbeholdning i skuffen.
KUNDE NR.
Registrere salg på konto kunder.
BELAST KONTO
Lagre transaksjon på angitt kunde.
INNBETALING KONTO
Registrerer innbetaling av utestående beløp på konto.
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HITTIL
Viser omsetning hittil i dag. Kan også skrives ut.
EKSP. X RAPPORT
X rapport på innlogget ekspeditør.
AVSTEM BANK
Avstemmer integrert bankterminal.
EL-JOURNAL
Viser kassens elektroniske journal.
ÅPNE BORD X
Skriver ut oversikt over de bordene som er åpne og ikke avsluttet.
KREDITT
Avslutningstast: Brukes når kunden betaler via faktura sendt fra andre systemer.
SALG GAVEKORT
Salg av egne gavekort.
X-RAPPORT
Viser/ skriver ut X rapport.
Z-RAPPORT
Skriver ut dagens Z rapport.
RAPPORTVISER
Gir tilgang til rapporter som er lagret i systemet. Kan vises eller skrives ut.
ÅPNE SPERRET BORD
Åpner/ frigir bord som har hengt seg opp.
GAVEKORT
Avslutningstast: Brukes når kunden betaler med ett gavekort.
AVSLUTT
Avslutter kasse applikasjonen.
SALES BO
Åpner SalesBo appen.
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KORRIGER
Korrigerer siste registrerte vare, eller merket vare.
ORDER CHAR
Endrer hvordan ordre bongen skrives ut.
% RABATT
Prosentvis avslag. (Kommer opp når man trykker på varen etter registrering.)
KR RABATT
Kroneavslag. (Kommer opp når man trykker på varen etter registrering.)
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Funksjoner under «REGISTER» fanen
REGISTRERING
Registrering modus.
RETUR
Retur modus
ÅPNING
Setter salgs dag.
EL JOURNAL
Viser kassens elektroniske journal.
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Funksjoner under «X» fanen
HITTIL
Viser omsetning hittil i dag. Kan også skrives ut.
X-RAPPORT
Viser/ skriver ut X rapport.
PLU X-RAPPORT
Viser/ skriver ut PLU X rapport.
INLINE X-RAPPORT
Viser/ skriver ut felles X rapport hvis flere maskiner er koblet sammen i nettverk.
ÅPNE BORD X
Skriver ut oversikt over de bordene som er åpne og ikke avsluttet.
ÅPNE SPERRET BORD
Åpner/ frigir bord som har hengt seg opp.
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Funksjoner under «Z» fanen
DEKLARASJON
Legger inn deklarert oppgjør
Z-RAPPORT
Skriver ut dagens Z rapport.
RAPPORTVISER
Gir tilgang til rapporter som er lagret i systemet. Kan vises eller skrives ut.
DECLA-Z
Legger inn deklarert oppgjør og skriver ut Z rapport.
RAPPORT (INLINE)
Viser/ skriver ut felles rapport hvis flere maskiner er koblet sammen i nettverk.
TRAND.DATA
Viser detaljert data.
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Funksjoner under «Kunde/Lager» fanen.
KUNDE MODUL
All kunde informasjon.
KUNDE ANALYSE
Analyserapporter på kunde informasjon.
RESERVASJONS MODUL
Tilgang til reservasjonsmodulen.
LAGER MODUL
Registrering av varelager.
LAGER RAPPORT
Rapporter for lager varer.
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Funksjoner under «Innstilling» fanen.
EKSP.INNSTILLING
Programmering av ekspeditører.
PRIS INNSTILLING
Endrer priser på varer. (PLU)
KASSE INNSTILLING
Generell programmering av kassen. Innstillinger, varer, varegrupper, plu, tastatur osv.
KUNDE INNSTILLING
Setter innstillinger for kundemodulen.
RESERVASJONS INNSTL.
Setter innstillingene for reservasjons modulen.
LAGER INNSTILLING
Setter innstillingene for lager modulen.
EMAIL INNSTILLING
Setter opp epost modulen for sending av epost fra kasseapplikasjonen.
SEND PROG INLINE
Sender programmerings endringer via nettverket hvis det er flere kasser koblet sammen.
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Funksjoner under «System» fanen.
DB SETTINGS
Database innstillinger
DB MANGAGEMENT
Backup og restore av data.
OPERATION LOG
Kassens operasjons logg.
RESTART
Starter kasse applikasjonen på nytt.
AVSLUTT APP
Avslutter kasse applikasjonen.
SLÅ AV MASKIN
Skrur av hele maskinen.
ANDROID SETTINGS
Går til operativsystemets innstillinger.
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Kvittering:
Under følger ett eksempel på en kontant kvittering:
•

Logo

•

Modus, ekspeditør, dato, tid, løpe nr.

•

Kvitteringstype, serie nr. på kassen.

•

Transaksjon

•

Hash signatur. (HMAC-SHA1-128)

Logotekstene SKAL programmeres som følger:

All firma informasjon skal programmers i følgende rekkefølge under 58mm Papir –
Kvittering Top Message 1.
Firmanavn
Gateadresse
Post nr og sted
Organisasjons nr.
Fiscal versjons nr.
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Z Rapport:
Under følger ett eksempel på en Z rapport:
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Generell programmering.
Detaljert forklaring (programmering) av alle tilgjengelige innstillinger og funksjoner er
beskrevet i den engelske programmerings manualen.
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Flytskjema for lagring av elektronisk journal, og konvertering til SAF-T XML:

SD kort må stå i kassen for at man skal kunne skrive ut X og Z rapport.
SAF-T filen blir generert fortløpende og lagret på SD kortet. Uten SD kort i kassen er det
ikke mulig å gjøre salg på kassen.

Det er sluttbruker selv som er ansvarlig for å jevnlig ta backup av SD kortet.
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Konvertering av SAF-T filer til SAF-T XML.
Konvertering og back up av de krypterte SAF-T filene som blir lagret på SD kortet blir
automatisk lastet opp to ganger om dagen. (Dette krever internett tilkobling.)
Har man ikke internett tilkobling på kassen må SD kortet tas ut av kassen og lastes opp på
følgende webside: https://saft.kbd.as/login
Det finnes også en link på www.kbd.as

Her kommer man til følgende side:

Logg inn med Org.nr og passord.
(Har du ikke brukernavn og passord, ta kontakt med din leverandør.)
Når man har logget inn får man tre valg:

Laster opp en og en
journal fil til serveren.
Laster opp alle
journalfilene på SD kortet.
Laster ned ferdig
konverterte SAF-T filer.

Det er sluttbruker selv som er ansvarlig for å jevnlig ta backup av SD kortet.
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