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Inschakelen Terminal 

De	  pijl	  wijst	  naar	  de	  knop	  om	  de	  terminal	  	  
in	  te	  schakelen.	  	  
Op	  het	  moment	  dat	  u	  deze	  knop	  +/-‐	  2	  sec.	  
ingedrukt	  houdt	  zult	  u	  zien	  dat	  de	  terminal	  	  
beeld	  geeR	  (vergelijkbaar	  met	  een	  normale	  	  
Windows	  PC.)	  	  
U	  hoeR	  niets	  te	  doen	  totdat	  u	  het	  	  
scherm	  op	  de	  volgende	  aUeelding	  ziet.	  



Aanmelden 

Toets	  met	  uw	  vinger	  op	  de	  knop	  aanmelden.	  Op	  het	  moment	  dat	  er	  verbinding	  	  
is	  zal	  de	  kassaterminal	  de	  gegevens	  uit	  de	  database	  ophalen	  (prijzen	  van	  	  
producten	  en	  dergelijke).	  Dit	  is	  eenmalig,	  bij	  het	  opstarten	  voor	  de	  dag.	  



Hoofdscherm 

Na	  het	  aanmelden	  verschijnt	  het	  hoofdscherm.	  In	  dit	  geval	  is	  dat	  de	  
productcategorie	  hardlopers.	  	  
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Hoofdscherm 
Met	  de	  ‘Saldo’	  knop	  kunt	  u	  het	  saldo	  van	  een	  willekeurige	  betaalpas	  opvragen.	  Zie	  hiervoor	  dia	  nr.	  19	  
	  
Na	  het	  drukken	  op	  de	  knop	  ‘Saldo’	  kunt	  u	  kiezen	  voor	  ‘Opwaarderen’.	  Met	  deze	  knop	  kunt	  	  	  
u,	  na	  het	  uitlezen	  van	  een	  pas,	  de	  gekozen	  pas	  opwaarderen.	  Zie	  hiervoor	  dia	  nr.	  21	  
	  
Met	  de	  ‘Beheer’	  knop	  kunt	  u	  een	  beknopte	  dagstaat	  opvragen.	  Zie	  hiervoor	  dia	  nr.	  25	  	  
	  
Met	  de	  ‘Open	  lade’	  knop	  kunt	  u	  de	  kassalade	  openen	  (mits	  er	  een	  kassalade	  aan	  de	  terminal	  
gekoppeld	  is).	  
	  
Met	  de	  ‘Kassaterminal’	  knop	  kunt	  u	  de	  kassa	  afmelden	  of	  opnieuw	  opstarten.	  Na	  het	  	  
drukken	  volgt	  er	  een	  keuzemenu.	  
	  
Door	  te	  drukken	  op	  bijvoorbeeld	  de	  knop	  ‘Keuken’	  komt	  u	  in	  het	  scherm	  met	  de	  producten	  	  
die	  uw	  keuken	  biedt.	  Hetzelfde	  geldt	  voor	  ‘Dranken’	  of	  ‘Overige’.	  Dit	  is	  a\ankelijk	  van	  hoe	  u	  	  
die	  instelt.	  	  
	  
In	  dit	  scherm	  krijgt	  u	  een	  overzicht	  van	  de	  aangeslagen	  producten	  en	  het	  totaal	  bedrag	  van	  de	  
aangeslagen	  producten.	  Met	  de	  ‘-‐’,	  de	  ‘1x’	  en	  de	  ‘+’	  kunt	  u	  het	  aantal	  van	  een	  reeds	  aangeslagen	  
producten	  verhogen	  of	  verkleinen.	  Met	  de	  ‘Betaal’	  knop	  kunt	  u	  producten	  afrekenen.	  Voor	  producten	  
aanslaan	  zie	  dia	  nr.	  7-‐11,	  voor	  afrekenen	  dia	  nr.	  12-‐18	  
	  
Met	  de	  ‘>>’	  knop	  kunt	  u	  naar	  een	  volgend	  tapblad	  als	  er	  meer	  producten	  binnen	  deze	  
productcategorie	  zijn	  dan	  er	  op	  1	  blad	  passen.	  



Producten aanslaan en 
afrekenen 

In	  het	  volgende	  voorbeeld	  gaan	  we	  20	  bier	  en	  
twee	  krokeben	  aanslaan	  en	  vervolgens	  op	  vier	  
verschillende	  manieren	  afrekenen.	  



Producten aanslaan 

Om	  1	  bier	  aan	  te	  slaan	  druk	  ik	  1	  maal	  op	  de	  knop	  ‘Bier’.	  We	  willen	  
echter	  20	  bier	  aanslaan.	  1	  mogelijkheid	  is	  om	  20	  X	  op	  bier	  te	  
drukken,	  maar	  het	  kan	  sneller.	  Druk	  eerst	  op	  de	  ‘-‐’	  knop	  om	  het	  
aangeslagen	  biertje	  weg	  te	  halen	  en	  vervolgens	  op	  ‘X’.	  



Producten aanslaan 

Toets	  20	  in	  en	  druk	  op	  ‘OK’.	  	  



Producten aanslaan 

Als	  u	  nu	  op	  de	  ‘Bier’	  toets	  drukt	  wordt	  er	  20	  bier	  aangeslagen.	  Vervolgens	  
gaan	  we	  op	  zoek	  naar	  de	  krokeben.	  Die	  staan	  niet	  op	  deze	  pagina	  dus	  we	  
moeten	  door	  de	  pagina’s	  scrollen.	  



Producten aanslaan 

Door	  bovenin	  naar	  ‘Keuken’	  te	  gaan	  kom	  je	  in	  het	  bovenstaande	  scherm.	  
Toets	  hier	  nu	  twee	  krokeben	  in	  en	  ga	  naar	  de	  ‘Betaal’	  knop.	  



Producten afrekenen 

In	  dit	  scherm	  zien	  we	  een	  overzicht	  van	  de	  aangeslagen	  producten,	  met	  
daarbij	  het	  totaalbedrag.	  Vervolgens	  gaan	  we	  eerst	  met	  een	  betaalpas	  
afrekenen.	  Hiervoor	  drukken	  we	  op	  ‘Betaalpas’.	  



Producten afrekenen met 
betaalpas 

In	  bovenstaand	  scherm	  wordt	  in	  eerste	  instanfe	  gevraagd	  een	  betaalpas	  bij	  de	  paslezer	  
te	  houden.	  Wanneer	  iemand	  zijn/haar	  pas	  bij	  de	  paslezer	  houdt	  komen	  het	  af	  te	  rekenen	  
bedrag,	  het	  huidige	  saldo,	  pas	  gegevens	  en	  de	  rekeninghouders	  van	  de	  pas	  in	  beeld.	  Druk	  
nu	  op	  ‘Betaal’	  om	  af	  te	  rekenen.	  



Producten afrekenen met 
betaalpas 

Na	  het	  afrekenen	  wordt	  10	  seconden	  lang	  het	  nieuwe	  saldo	  op	  de	  terminal	  
weergegeven	  waarna	  de	  terminal	  weer	  naar	  het	  hoofdscherm	  springt.	  U	  kunt	  ook	  
onmiddelijk	  terug	  naar	  het	  hoofdscherm	  door	  op	  ‘OK’	  te	  drukken.	  



Producten contant afrekenen  

Met	  de	  wisselgeldknop	  komt	  u	  bij	  dit	  scherm,	  de	  wisselgeldknop	  dient	  als	  een	  
rekenhulp.	  Toets	  het	  gegeven	  biljet	  in	  en	  het	  retourbedrag	  komt	  automafsch	  in	  
beeld.Als	  u	  een	  product	  contant	  af	  wil	  rekenen	  hoeR	  u	  alleen	  op	  de	  knop	  ‘Contant’	  te	  
drukken.	  	  Als	  u	  ook	  kassalades	  van	  LCS	  geinstalleerd	  heeR	  gaat	  de	  kassalade	  nu	  
automafsch	  open.	  De	  terminal	  keert	  na	  het	  intoetsen	  van	  de	  ‘Contant’	  knop	  terug	  
naar	  het	  hoofdscherm.	  	  



Producten wegboeken 

Als	  u	  een	  product	  wel	  wil	  afslaan,	  maar	  niet	  voor	  wil	  betalen	  kunt	  u	  
een	  product	  wegboeken.	  Hiervoor	  drukt	  u	  op	  de	  knop	  
‘Wegboeken’.	  



Producten wegboeken 

U	  krijgt	  nu	  verschillende	  opfes	  om	  uw	  product	  weg	  te	  boeken,	  enkele	  voorbeelden:	  
‘Eigen	  Gebruik’,	  ‘Representafe’	  en	  ‘Breuk	  en	  Bederf’.	  	  ‘Eigengebruik’	  	  gebruikt	  u	  om	  
producten	  voor	  barpersoneel	  af	  te	  slaan,	  ‘representafe’	  wanneer	  u	  producten	  
vanwege	  klantenbinding	  weg	  geeR,	  en	  breuk	  en	  bederf	  gebruikt	  u	  bij	  breuk.	  Na	  een	  
keuze	  gemaakt	  te	  hebben	  keert	  u	  automafsch	  terug	  naar	  het	  hoofdscherm.	  	  



Saldo betaalpas opvragen 

Vanuit	  ieder	  productcategorie	  scherm	  kunt	  u	  voor	  elke	  betaalpas	  het	  saldo	  
opvragen.	  	  Dit	  doet	  u	  door	  op	  de	  ‘Saldo’	  knop	  te	  drukken.	  



Saldo betaalpas opvragen 

Als	  u	  op	  de	  ‘Saldo’	  knop	  drukt	  wordt	  gevraagt	  een	  pas	  in	  te	  voeren.	  Als	  u	  nu	  
een	  pas	  bij	  de	  lezer	  houdt	  komt	  het	  saldo	  op	  de	  pas,	  de	  pas	  gegevens	  en	  de	  
rekeninghouder(s)	  in	  beeld.	  (Met	  de	  toets	  ‘Toon	  dagbon’	  kan	  een	  kort	  
overzicht	  weergegeven	  worden	  van	  de	  transacfes	  die	  met	  een	  pas	  gedaan	  zijn.)	  



Betaalpas opwaarderen 

U	  kunt	  betaalpassen	  opwaarderen	  door	  op	  de	  ‘Opwaarderen’	  knop	  te	  drukken	  
die	  u	  vindt	  in	  het	  menu	  onder	  ‘Saldo’,	  nadat	  u	  een	  pas	  op	  de	  lezer	  heeR	  
gelegd.	  



Betaalpas opwaarderen 

Vervolgens	  verschijnt	  het	  betaalpas	  opwaardeer	  scherm.	  In	  dit	  voorbeeld	  
waarderen	  we	  een	  betaalpas	  met	  Contant	  20	  euro	  op	  door	  20	  in	  te	  toetsen	  op	  
het	  scherm.	  Vervolgens	  drukken	  we	  op	  de	  knop	  ‘	  Opwaarderen’	  en	  leggen	  we	  
het	  contante	  geld	  in	  de	  kassa.(om	  terug	  te	  keren	  naar	  het	  hoofdscherm	  drukt	  u	  
op	  ‘Kassa’).	  	  



Betaalpas opwaarderen 

Na	  het	  opwaarderen	  van	  de	  pas	  verschijnt	  het	  nieuwe	  saldo	  in	  beeld.	  Na	  fen	  
seconden	  verschijnt	  automafsch	  het	  hoofdscherm	  weer	  in	  beeld	  (of	  druk	  op	  
‘OK’	  om	  direct	  naar	  het	  hoofdscherm	  terug	  te	  keren).	  



Rapportage 

In	  het	  startscherm	  drukt	  u	  op	  de	  knop	  beheer,	  u	  komt	  dan	  bij	  het	  volgende	  
scherm	  terecht.	  Na	  het	  indrukken	  van	  ‘Dagstaat’	  en	  een	  PIN-‐code	  ziet	  u	  het	  
overzicht	  van	  de	  dag.	  	  



Rapportage 

Na	  het	  invoeren	  van	  de	  pincode	  verschijnt	  de	  rapportage.	  Om	  weer	  terug	  te	  
keren	  naar	  het	  hoofdscherm	  drukt	  u	  op	  de	  ‘Terug’	  knop	  bovenin	  het	  
beeldscherm.	  Wilt	  u	  een	  uitgeprinte	  dagstaat,	  klilk	  dan	  op	  ‘Print	  dagstaat’.	  



Terminal uitschakelen 

Op	  het	  moment	  dat	  u	  aan	  het	  einde	  van	  de	  dag	  of	  de	  bardienst	  de	  terminal	  wil	  uitschakelen	  	  
kunt	  u	  de	  kassaterminal	  uitschakelen	  door	  ‘Kassaterminal’	  en	  vervolgens	  ‘Uitschakelen	  	  
te	  drukken.	  	  



U	  krijgt	  de	  vraag	  of	  u	  de	  terminal	  inderdaad	  wilt	  afsluiten.	  HeeR	  u	  zich	  vergist	  kunt	  u	  
op	  annuleren	  klikken.	  Wilt	  u	  afsluiten	  bevesfg	  door	  op	  ‘Uitschakelen’	  te	  klikken.	  
	  
HEEFT	  U	  NOG	  VRAGEN	  OF	  PROBLEMEN	  BEL	  MET	  GERT	  VAN	  KEULEN	  06-‐53158070	  
	  

Terminal uitschakelen 


