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Onderhoud knoppen filiaalbeheer
Per filiaal kan het beheer van de knoppen worden gedaan in de Wlijn, dit kan zijn dat per kassa een
aparte indeling krijgt voor de knoppen of alle filialen en kassa’s dezelfde knoppen.
Knoppen kaart:
Bovenste rij subgroepen max 5 stuks
Rechter rij Hoofdgroepen max 5 stuks
Middel artikelen max 25 artikelen
Elke hoofd groep bevat 5 subgroepen en elke subgroep bevat 25 artikelen
Dus het aantal artikelen die in een hoofd groep kunnen is 5x25 = 125 artikelen
Onderhoud knoppen Wlijn
1. Start de Wlijn op
2. Ga naar filiaal beheer  onderhoud  onderhoud knoppen

Onder het filiaal: zie je de beschikbare filialen en bij kassa de beschikbare kassa’s
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Per filiaal voor elke kassa apart de knoppen instellen.
1. Selecteer een filiaal en dan wel een kassa d.m.v. bewerken komt het knoppen scherm
beneden en kunnen de knoppen worden aangemaakt

2. Op de grijze lege vakje kan een hoofdgroep, subgroep of artikel (zoals hierboven al
eerder vermeld ) worden aangemaakt , gebruik de rechter muis op een grijs leeg vakje
In het bovente blauw gedeelte zie je welk vakje je werkt

`
3. Bij tekst kan de gewenste tekst worden ingevuld en bij kleur de gewenste kleur
4. Bij artikel kan je een artikel opzoeken en dan toevoegen aan de knop, de tekst en kleur
kunnen ook aangepast worden
5. Klik op ok en de knop is aangemaakt
6. Klik nu op terug zetten om de knop voor deze kassa aan te maken

7. Herstart de kassa software (tlijn) en je ziet dat de nieuwe knoppen zijn aangemaakt
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Kassa knoppen op alle kassa’s gelijk
1. Selecteer een filiaal met de knoppen
2. Klik op bewerken
3. Selecteer bij kassa: ALLE (indien dit alleen voor filiaal 1 geld en voor alle kassa’s)
Indien die voor alle filialen geld dient er bij filiaal ook op alle te staan

4. Bewerk de knoppen

5. Indien klaar kunnen de knoppen terug worden gezet d.m.v. de knop terug zetten
6. Herstart de kassa software en in de kassa zijn alle knoppen aangepast !
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