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Systemöversikt 
Excellence Retail POS är ett butiksdatasystem. I Excellence Retail POS registreras och 

genomförs köp av varor och tjänster. Det går att betala med olika betalmedel, bland annat 

kontant, kortbetalning, tillgodo, presentkort och Swish. Kassasystemet är integrerat med 

betallösning för bland annat Klarna. Kassasystemet hanterar förskottsbetalning och betalning 

i olika valutor. Det finns stöd för att sälja och lösa in presentkort i kassan.  

 

I Excellence Retail POS kan man registrera order, offerter samt fakturera och betala fakturor. 

Inköpsunderlag kan skapas direkt från order. Kvitton och orderdokument kan skrivas ut eller 

e-postas direkt från Excellence Retail POS. Det finns även stöd för att skicka SMS och se 

historik över skickade SMS.  

 

Vid återköp finns tillägg att hantera artikeln som en reklamation eller kassation direkt vid 

transaktionstillfället. 

 

Det är enkelt att lägga upp egna menyknappar och betalknappar i Excellence Retail POS.  

Excellence Retail POS är integrerat med affärssystemet FDT Sellus.  

 

Försäljning kan genomföras även när kassan är offline. Kassan är uppbyggd med lokal 

databas vilket möjliggör offline-funktion. Kassan synkroniserar automatiskt mot molnet så 

snart kassan är online igen. 

 

Systemfunktioner 
Nedan visas en kortfattad sammanfattning av kassasystemets viktigaste funktioner. Detaljerad 

beskrivning av systemets funktioner finns i manualerna för Excellence Retail POS. 

Registrera och avsluta köp i kassan 

• Registrering av ingående växelkassa 

• Sökfunktion för kund, artikel, order, kvitton och parkerade kvitton 

• Uppläggning av kunder 

• Hantering av radrabatt och köprabatt 

• Parkera kvitton under pågående köp  

• Försäljning av presentkort 

• Skapa order och faktura 

• Betala faktura   

• Skapa inköpsunderlag  

• Betalning med betalsätt kontant, kort, tillgodo samt presentkort 

• Förskottsbetalning 

• Betalning i olika valutor 

• Val av stort och litet kvitto 

• Återköp 
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Utskrifter 

• Utskrift av offert, orderbekräftelse, plocklista, följesedel och faktura 

• Utskrift av kvittokopia. Det går endast att skriva ut en kvittokopia på senast 

genomförda köp. 

• Stöd för e-post av orderdokument och A4 kvitton 

 

Rapporter 

• Exponeringsplocklista 

• Försäljningsstatistik (dagens försäljning, kund- och artikelstatistik)  

• Elektronisk journal 

 

Avstämning 

• Kassaavstämning  

• Utskrift av Z-rapport; Kassaavstämning genererar automatiskt utskrift av Z-rapport 

• Utskrift av X-rapport 

• Återutskrift av Z-rapport 

• Ändring av ingående växelkassa 

 

Övriga funktioner 

• Stöd för att skicka SMS och se historik över skickade SMS 

• Hantering av samtycke för lagring av personuppgifter enligt GDPR 

• Redigera menyer och betalknappar 

• Funktionalitet för touchskärmar 

• Transaktioner kan genomföras även när kassan är offline med vissa begränsningar i 

funktionalitet 

 

Tilläggsmoduler/funktioner 

• Kontantinköp 

• Hantera kampanjer 

• Bonuscheckar 

• Presentkorts- och tillgodoreskontra 

• Returhantering med reklamations- och kassationslager 
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Kortterminaler 

• Babs Paylink/Verifone 

• Nets 

• Westpay 

 

Lokala integrationer 

• Cash Guard 

• Integrerad våg 

• Kontrollenhet CleanCash 

• Kontrollenhet PosPlus 

• Elektronisk journal i SAF-T format 

• Integrerad kassalåda 

 

Tjänsteintegrationer 

• Ecster 

• Klarna 

• Retain24 

• Voyado 

• Solid 

 

Kontroll 

Excellence Retail POS är anpassad att följa kassalagstiftning i de länder systemet saluförs. I 

och med detta är första kontrollpunkten enligt krav från lokala myndigheten så som 

kontrollbox eller elektronisk journal. För att validera av systemet registrerade data används 

ett, för systemet och kunden unikt, identifikationsnummer kallat Point Of Sales ID (POSID), 

tidsangivelse (timestamp) samt unika nummerserier för kvitto, order, faktura m. fl. 

 

Förutom dessa kontrollpunkter kräver kassan även unika inloggningar för användare av 

systemet vilket gör att systemet kan rapportera samt spåra transaktionsdata enligt flera 

vektorer. 
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Komponenter och subsystem 

Hårdvara 

Excellence Retail POS är ett kassasystem som är anpassat för att köras på en dator med 

relativt sparsamma resurser. Minimala systemkraven förutsätter en normal driftmiljö för 

kontorsdator samt en inkopplad, fungerande monitor. För att nyttja central driftlösning samt 

replikering av data från kassa till ekonomisystem krävs dessutom ett fungerande nätverkskort, 

2Mb/s uppkoppling per kassa samt router. 

Minimala hårdvarukrav 

Hårdvara Spec Information 

Processor Core i5, Ryzen R5 X64 CPU, min 2.0GHz 

Minne 8 GB  

Hårddisk 256 GB 20 GB ledigt 

USB 4st Förutsätter tangentbord, mus, 

kvittoskrivare samt kontrollbox 

Seriellport (1st) Förutsättning för kontrollbox med 

seriellt interface 

 

Skrivare, förutsätter nätverkskoppling om ej specificerat annat 

Typ Varumärke Produkt Information 

Kvittoskrivare Epson TM-T88 VI  

Kvittoskrivare HP ElitePOS Monokrom, 

direkttermisk 

A4 skrivare HP LaserJet PRO 

M404dn 

Svartvit 

A4 skrivare HP Color M542dn Färg 

A4 skrivare - - PCL6 kompatibel 

skrivare 

 

Kortterminal, förutsätter nätverkskoppling om ej specificerat annat 

Varumärke Produkt Information 

Verifone VX820 Pekskärm, färg 

Verifone Yomani XR Färg 

Nets IPP350 Kräver USB koppling 

Westpay C-10 Pekskärm, Android 
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Handskanner 

Varumärke Produkt Information 

Honeywell Eclipse Ms5145 USB 

Honeywell Voyager 1202g Trådlös, USB 

HP Imaging Barcode Scanner II USB 

HP Elite PoS 2D Scanner USB 

HP Wireless Barcode Scanner 

E6P34AA 

Nätverk/USB 

 

Kassalåda 

Varumärke Produkt Information 

- - Epson kompatibel 

International Cash Drawer 

Ltd. 

3S-423 Cash Drawer USB 

 

Kontrollenhet Skattebox, Clean Cash (svensk marknad) 

Varumärke Produkt Information 

Retail Innovation CleanCash Typ A Seriell 

Retail Innovation CleanCash Typ A USB 

Retail Innovation CleanCash Typ C Nätverk 

Axena Company Service AB POS PLUS Modell A USB 

 

Extern display (kunddisplay) 

Varumärke Produkt Information 

- Vacuumdisplay Tvåradig display 

- Extern monitor Extra monitor riktad mot 

kund, begränsas av OS samt 

grafikkort 

 

 

Mjukvara 

Krav på operativsystem för Excellence Retail POS följer Windows-produkters livscykel där 

avtal kring funktionalitet inte kan åberopas då operativsystem nått stadiet End of Mainstream 

Support. Funktion kan ej heller garanteras på alfa, beta, preview eller instabila grenar av 

operativsystem. 

Operativsystem 

Varumärke Produkt Information 

Microsoft Windows 10 Professional 64 bit 

Microsoft Windows 10 Enterprise 64 bit 
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Antivirus 

Excellence Retail POS är kompatibelt med de flesta antivirusprogram tillgängliga för 

Windows 10.  

 

Varumärke Produkt Information 

Microsoft Microsoft Defender Antivirus Minimum krav 

 

Installation 

Fil Sökväg Information 

SetupExcellenceRetailPOS.exe Sökvägar nedan Version syntax: 

1.0.build.hotfix 

- %PROGRAMFILES(x86)%\ 

ExcellenceRetail 

Sökväg till 

program 

- %PROGRAMDATA(x86)%\ 

ExcellenceRetailPOS\Logs 

Sökväg till 

loggfiler 

Klientcertifikat Local certificate store Utfärdat av 

ERIF CA 

MS SQL Server Express ERIF - 

Microsoft .NET Framework 4.0 - - 
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Interface 
Excellence Retail POS är anpassat för att kunna köras både offline med begränsad 

funktionalitet samt online med rik funktionalitet. Applikationen är uppdelad i två delar, 

program samt databas, vilka nyttjar Microsoft .NET Framework 4.0. 

 

Extern kommunikation från Excellence Retail POS kan delas upp i tre huvudkategorier: 

lokalt nätverk, internet samt sekundär kommunikation där sekundära kommunikationen sker 

via en externt rapporterande entitet så som en betalterminal. 

 

Kommunikationen via internet ter sig i huvudsak på två sätt: 

 - Externa tjänsteleverantörers API exempelvis Solid Försäkring vilka hanterar kedjespecifika 

försäkringar mot konsument. 

 - Kommunikation mot ER Control Server samt ER Business Server vilka används för att 

hämta konfiguration samt inställningar till lokal Excellence Retail POS installation respektive 

backup och synkronisering av affärsdata. 

 

Excellence Retail POS använder sig även av en tät integration mot kontroll-entiteter så som 

CleanCash för att följa upp mot krav från svenska Skatteverket eller SAF-T fil vilket används 

på liknande sätt som en kontrollbox i norsk marknad. Integrationen mot dessa innebär att om 

koppling inte kan göras mot kontroll-entiteten, alternativt fel uppstår vid initiering, kan inte 

kassan användas till försäljning. 

 

FDT Integration 

Kontakt mot ER Control Server måste ske vid installation av Excellence Retail POS för att 

kontrollera samt validera konfiguration, inställningar samt giltigt certifikat. Därefter kommer 

Excellence Retail POS vid varje uppstart att söka kontakt med ER Control Server för att 

verifiera samt vid behov förändra inställningar. 

 

ER Business Server är ett gränssnitt mellan lokal installation och FDTs affärsmiljö. En WCF 

tjänst tillsammans med ett unikt certifikat nyttjas för att synkronisera ändringar som sker 

mellan den lokalt installerade kassan mot en SQL server i FDTs miljö samt i förlängningen 

affärssystemet Sellus.  

 

Synkroniseringen av databaser är inte tvingande för den lokala kassans funktionalitet men 

strävar efter exakt samma schema mellan server och klient. Denna synkronisering möjliggör, 

förutom backup av butiksdata, att data från en klient är sökbar i andra klienter samt 

affärssystemet Sellus. Om synkronisering blockeras eller omöjliggörs genom avbrott i 

internetförbindelse registreras data normalt i lokal SQL varpå synkronisering sker vid 

nästkommande etablering av kontakt mellan server och klient. 
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API integration 

API integrationer sker i regel per köp där en extern tjänsteleverantör tar hand om 

funktionalitet som efterfrågats av användare av Excellence Retail POS. 

 

• Klarna In-Store 

• Ecster Pay Link 

• Retain24 Presentkort 

• Solid Försäkring 

• Voyado 

 

Sekundär integration 

Sekundära integrationen innebär, som skrivet ovan, att Excellence Retail POS integrerar mot 

entitet som i sin tur skickar data till exempel egen kontrollserver utanför programmets 

kontroll. 

 

• Babs Paylink/Verifone 

• Nets 

• Westpay 
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Övrigt 

Systemskiss 

  

 
Lokal anpassning 

Excellence Retail POS är anpassat att efterfölja lagar, regler samt förordningar i de lokala 

marknader där programvaran saluförs. Nedan beskrivs närmare hur lokal anpassning sker för 

specifikt lands kassalagstiftning. För generell systemfunktionalitet samt dess beskrivning 

hänvisas till manual för Excellence Retail POS. 

 

Anpassning för norsk kassalagstiftning (NO) 

E-journal 

Norsk e-journal ersätter funktionalitet från fysisk kontrollenhet med en elektronisk XML-

baserad rapport, Standard Audit File for Tax (SAF-T), vilken innehåller standardiserad 

information om kassatransaktioner. 

 

Journalen använder sig av meddelandeautentiseringsmetoden HMAC med kryptografiska 

funktionen SHA-254 för att verifiera journalens integritet samt skydda journalen från yttre 

påverkan. Ett x509 certifikat används för nyckel samt signatur. Certifikatet hanteras av ERIF 

CA och kan uppdateras av FDT. Elektroniska journalen är ej möjlig att ta bort, ersätta, flytta 

eller dela upp utan är helt och hållet knuten till den lokala klient Excellence Retail POS 

installerats på. Vid behov kan export av elektronisk journal göras genom Excellence Retail 

POS Verktyg till extern enhet. Utförlig beskrivning för export finns i manualen för 

Excellence Retail POS Verktyg. 

Språk 

Excellence Retail POS samt alla rapporter, utskrivbara kvittenser och material är översatta till 

norskt bokmål enligt kravefterlevnad mot norsk kassalagstiftning, där sådan lagstiftning är i 

kraft. 


