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DAG AFLSUITEN MPLUS TLIJN:

Er dient te worden geklikt op menu  overige  financieel  KASSATELLING(afb1)

De kassa teling werkt als volgt:
PIN /chipper : ga naar het veld geteld deze wordt dan licht geel, en klik vervolgens op overnemen of
voer het bedrag in dat geregistreerd staat ( bij gekoppelde pin van Xenta wordt deze automatisch
gevuld)
voor de velden Creditcard, waardebon en overige betalingen geldt in principe hetzelfde als wat
hierboven staat !
Kassa Saldo: ga naar het veld geteld deze wordt dan licht geel , het veld teling wordt dan donker
grijs (rechter kant) zie afb.
(Er kan ook op het veld overnemen worden geklikt, alleen wordt het gehele bedrag overgenomen wat er in het
veld geregistreerd staat.)

Er dient op telling te worden geklikt, onderstaand scherm wordt zichtbaar.

Hier geeft u de aantallen op wat er wordt geteld in de kassalade
Dit overzicht kan worden afgedrukt op de thermische bon printer (klik dan op Afdruk op Bon)
Wanneer dit afgedrukt dient te worden op a4 papier klik dan op afdrukken.
Om dit te registreren dient er op OK te worden geklikt

Onderstaand veld wordt zichtbaar:

Beginsaldo volgende dag: Hier geeft u op wat het begin saldo moet zijn voor de volgende dag
Dit bedrag wordt van de kassa saldo afgehaald en wordt geplaatst in de het veld afgestort ! dit
bedrag gaat dan naar de kluis of anders:

Beginsaldo volgende dag: het gehele bedrag kan ook worden overgenomen dan wordt het gehele
bedrag wat in de kassalade zit meegenomen naar de volgende dag:
(Wanneer u geen beginsaldo invoert zal het kunnen zijn dat de kassatelling niet klopt )

Dit overzicht kan ook geprint worden.
Afdrukken op bon: afdrukken op de thermische bon printer
Afdrukken: afdrukken op een a4 printer / windows printer
Exporteren: het overzicht exporteren naar excel
Klik op OK en dag is geregistreerd:
HANDIG RAPPORT: is te vinden menu  overige  overzichten  totalen  Dag totalen
Dit is een overzichtelijk rapport
Sluit het kassapakket af: Menu  Afsluiten

LET WEL OP !!!!! de volgende dag de kassa openen:
Zie document Dag openen

