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Excellence Retail
Programmet är uppbyggt utifrån de färgade knapparna som återfinns på det tillhörande
tangentbordet. De färgade knapparna har olika funktioner vart efter de väljs. Nedan
visas startmenyn och Grå/fler nedtryckt två gånger.

Tryck Esc eller klicka på ikonen med huset för att återvända till startmenyn.

Logga in
Ange lösenordet och tryck Enter för att logga in i Excellence Retail.

Organisationsnummer måste anges i Sellus, annars går det inte att starta kassasystemet.
Organisationsnumret anges i Inställningar i menyvalet Företagsinformation under
rubriken Allmänt.
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En integrerad kassalåda måste vara ansluten till kassasystemet för att kunna genomföra
försäljning i kassan. Kontantfria kassor är undantagna från kravet. Se avsnittet
Integrerad kassalåda för mer information.

Registrering av ingående växelkassa
När man startar Excellence Retail efter att man har gjort en kassaavstämning öppnas en
dialogruta där ingående växelkassa anges. Utgående växelkassa föreslås som belopp men
kan ändras till ett valfritt belopp. Välj Grön/Acceptera.

Röd/Avbryt stänger dialogrutan utan att göra några ändringar.
Det går att ändra växelkassan i kassaavstämningsbilden. För mer information, se rubriken
Ändring av växelkassa.
Ingående växelkassa med valuta
Om man tar emot betalning i annan valuta kan man ange ingående växelkassa i de olika
valutorna när programmet startas efter genomförd kassaavstämning. Utgående växelkassa föreslås som belopp men kan ändras till ett valfritt belopp. Välj Grön/Acceptera.

Röd/Avbryt stänger dialogrutan utan att göra några ändringar.
Det går att ändra växelkassan i kassaavstämningsbilden. För mer information, se rubriken
Ändring av växelkassa.
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Gräns för orimlig växelkassa
Det går att ange växelkassa upp till 100.000:-. Anger man belopp över 100.000:- visas ett
meddelande. När man klickar Grön/OK visas dialogrutan för växelkassan på nytt.
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Registrera och avsluta köp
Kontantkunden hämtas automatiskt. Välj Röd/Sök, Röd/Sök kund för att söka efter en
upplagd kund. För att lägga upp en ny kund, välj Grå/Fler, Grå/Fler och Blå/Ny kund.
Registrera köp av artiklar genom att ange artikelnummer och tryck Enter, läs av
artikelns streckkod med handskannern eller sök fram aktuell artikel via Excellence
Retails sökfunktion. Välj Röd/Sök, Grön/Sök artikel för att öppna artikelsöken.

Tryck på Grön/Betala, då öppnas nedanstående fönster:

4

FDT_Manual_Excellence Retail_NO ver 1.0.25

Det är standard att betalsätt
kontant förväntas initialt. Valt
betalsätt presenteras högst
uppe i fönstret. Det går att
ändra standard betalsätt.
För respektive betalsätt, se
nedan.
Tips!
Det går att ange en procentsats i
beloppsfältet så beräknas det faktiska
beloppet utifrån det. Exempel: Om
belopp att betala är 880:- och kunden
ska betala 15% av summan anges
15% i beloppsfältet. Beloppet räknas
automatiskt om till 132:-.

Betala med kontanter
Ange mottaget belopp om det är annat än köpets slutsumma. Tryck på Enter för att
avsluta köpet och skriva ut kvitto. Observera att köpet endast avslutas om hela köpet är
betalt.
När det finns ett belopp att återbetala presenteras detta i en dialog, bekräfta med Enter.
Betala med kort
Tryck på Röd/Kort. Rubriken presenterar nu kreditkortsbetalning. Ange mottaget
belopp om det är annat än köpets slutsumma. Man kan höja mottaget belopp så att
kunden får ut mellanskillnaden i kontanter om butiken har cashback i avtalet med
kortinlösaren. Tryck Enter för att bekräfta belopp att betala.
För mer information om kortbetalning, se manual för respektive kortsystem.
Avbryt köp med godkänd kortbetalning
Om man har registrerat ett köp och väljer att betala en del av beloppet med kort och
resten med ett annat betalsätt och kassören avbryter köpet när kortbetalningen har blivit
godkänd hanteras det enligt nedan.
När kortbetalningen är godkänd öppnas betaldialogen på nytt med resterande belopp
som ska betalas. Om kassören avbryter köpet i detta läge genom att stänga ner
betaldialogen och programmet eller väljer Grå/Fler, Röd/Nytt kvitto öppnas en
dialogruta med en varning om att det finns godkända kortbetalningar på köpet och att
dessa inte kommer att makuleras om man avbryter köpet.
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Tre val presenteras:
Annullera
Alternativet Gul/Annullera annullerar själva köpet, men inte kortbetalningen som redan
är genomförd. En kortslip skrivs ut på den godkända kortbetalningen.
Avbryt
Om man väljer Röd/Avbryt avbryts inte köpet. Köpet ligger kvar i kassabilden och kan
slutbetalas.
Skriv ut order/följesedel
Om artiklarna inte är levererade kan man välja Grön/Skriv ut order som då skriver ut en
orderbekräftelse och ett kvitto på förskottsbetalningen. Om det finns levererade artiklar
på ordern kan man välja Grön/Skriv ut följesedel som skriver ut en följesedel och ett
kvitto på förskottsbetalningen. Ordern kan sedan hämtas upp och slutföras i kassan.
Betala med följesedel
Tryck på Gul/Andra betalsätt, Grön/Följesedel. Sökformuläret öppnas. Sök för att
hämta en upplagd kund eller lägg upp en ny kund.
Om en orderspärrad kund är vald visas meddelandet ”Kunden är orderspärrad”. Välj
Grön/Sök kund så öppnas fönstret för att söka och hämta upp en kund.
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När man har valt en kund öppnas nästa fönster:

Det är obligatoriskt att ange en referens i detta läge, kundreferens. Kundreferens ska
identifiera den aktuella representanten från kunden. Informationen skrivs ut på
följesedeln.
Möjlighet finns även att registrera ett kundordernummer eller annan förklarande
information för kundens räkning, även detta skrivs ut på följesedeln.
Information om betalningsvillkor hämtas från Kundregistret. Antal nettodagar kan
ändras på ordern.
Det går att ange en fakturaavgift på ordern. Beloppet anges inklusive moms. Om man
har angett att kunden ska betala en fakturaavgift i Kundregistret hämtas fakturaavgiften
som är angiven i Inställningar i Sellus. Det föreslagna beloppet kan ändras.
Om godsmottagare är upplagd på kunden kan man välja önskad godsmottagare ur
tabellen. Det finns även möjlighet att ändra leveransadressen på vald godsmottagare på
aktuell order alternativt markera fältet ”Spara godsmottagare” så sparas ändringen även
i Kundregistret. Det går även att skapa en ny godsmottagare genom att skriva in
leveransadressen. Om fältet ”Spara godsmottagare” markeras sparas ändringen även i
Kundregistret.
Det går att ange notat på ordern. Informationen visas i notatfältet i Orderbilden och
Kundreskontran i Sellus. Om man gör en inställning i Excellence Retail Verktyg visas
informationen i kundinformationsrutan längst ner till vänster i kassabilden.
7
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I formuläret kan man lägga in information om leveransdatum, leveransvillkor och
leveranssätt på en order. För att ange leveransdatum, klicka på almanackan och välj ett
datum eller ange ett datum i fältet i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD.
Information om leveransvillkor och leveranssätt hämtas från Kundregistret. Det går att
välja leveransvillkor och leveranssätt ur tabellen eller skriva in en text.
Tryck på Grön/Acceptera. En förhandsgranskning av följesedeln visas som måste
godkännas innan utskrift sker till skrivare och/eller e-postas till kund.
Fältet ”Antal exemplar för utskrift” uppdateras med det antal som är angivet i
Excellence Retail Verktyg. Om man inte har ställt in antal exemplar i Verktyg föreslås
att 1 exemplar ska skrivas ut till skrivare. Antalet kan ändras.
Det går även att välja om man vill att en kopia ska skrivas ut på kvittoskrivare genom
att markera fältet ”Extra kopia på kvittoskrivare”. Det går att ställa in i Verktyg att fältet
”Extra kopia på kvittoskrivare” automatiskt blir markerat. Det finns möjlighet att eposta följesedlar. För att kunna e-posta dokument från kassan krävs det en inställning av
FDT. E-postadress för avsändare anges i Inställningar i Sellus. Se rubriken E-posta
dokument för detaljerad information.
Om det finns en e-postadress upplagd på kunden hämtas kundens e-postadress
automatiskt. När man markerar fältet ”Skicka e-post till” kan man ange en e-postadress
eller ändra den föreslagna e-postadressen.
Om det finns upplagda e-postmallar i Sellus får man välja vilken e-post-mall som ska
användas. Det går att ändra texten på ämnesraden och i meddelandet. Om man vill ange
en egen text, välj ”Ingen mall”. Se rubriken E-posta dokument för detaljerad
information.
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Om man endast vill e-posta följesedeln anges 0 i fältet ”Antal exemplar för utskrift”.
Välj Grön/Acceptera för att godkänna utskriften. Följesedeln skrivs ut till skrivare i valt
antal exemplar. Om man har markerat fältet ”Skicka e-post till” skickas följesedeln med
e-post till angiven e-postadress.
En dialogruta öppnas där man väljer om ordern är klar att faktureras. Om man väljer
Grön/Ja kommer status på ordern att ändras till Faktura och fältet Faktureras markeras.
Om man väljer Röd/Nej kommer status på ordern att ändras till Faktura men fältet
Faktureras markeras inte.
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För att underkänna utskriften, välj Röd/Avbryt. Aktuellt köp finns kvar på skärmen och
köpet kan slutföras antingen genom att välja betalsätt Följesedel på nytt eller genom att
välja annat betalsätt.
Det senaste dokumentet som är utskrivet eller e-postat sparas lokalt på datorn i pdfformat i katalogen %ProgramData%\ExcellenceRetailPOS\Documents. Filnamnet
består av datum, klockslag, dokumentnamn och dokumentnummer.
Exempel: 2020-10-19 14 04 20 Följesedel #500022.pdf
Enligt norsk kassalagstiftning ska texten ”Ej kvittering för köp” visas på följesedlar. Det
är även ett krav att följesedlar har en egen nummerserie och att priser alltid skrivs ut på
följesedlar.
Betala med faktura
Det går att registrera och skriva ut fakturor direkt från Excellence Retail. Tryck på
Gul/Andra betalsätt, Gul/Faktura. Sökformuläret öppnas. Sök för att hämta en upplagd
kund eller lägg upp en ny kund.
Om en orderspärrad kund är vald visas meddelandet ”Kunden är orderspärrad”. Välj
Grön/Sök kund så öppnas fönstret för att söka och hämta upp en kund.
När man har valt en kund öppnas nästa fönster:

10

FDT_Manual_Excellence Retail_NO ver 1.0.25

Det är obligatoriskt att ange en referens i detta läge, kundreferens. Kundreferens ska
identifiera den aktuella representanten från kunden. Informationen skrivs ut på fakturan.
Möjlighet finns även att registrera ett kundordernummer eller annan förklarande
information för kundens räkning, även detta skrivs ut på fakturan.
Information om betalningsvillkor hämtas från Kundregistret. Antal nettodagar kan
ändras på ordern.
Det går att ange en fakturaavgift på ordern. Beloppet anges inklusive moms. Om man
har angett att kunden ska betala en fakturaavgift i Kundregistret hämtas fakturaavgiften
som är angiven i Inställningar i Sellus. Det föreslagna beloppet kan ändras.
Om godsmottagare är upplagd på kunden kan man välja önskad godsmottagare ur
tabellen. Det finns även möjlighet att ändra leveransadressen på vald godsmottagare på
aktuell faktura alternativt markera fältet ”Spara godsmottagare” så sparas ändringen
även i Kundregistret. Det går även att skapa en ny godsmottagare genom att skriva in
leveransadressen. Om fältet ”Spara godsmottagare” markeras sparas ändringen även i
Kundregistret.
Det går att ange notat på ordern. Informationen visas i notatfältet i Orderbilden och
Kundreskontran i Sellus. Om man gör en inställning i Excellence Retail Verktyg visas
informationen i kundinformationsrutan längst ner till vänster i kassabilden.
I formuläret kan man lägga in information om leveransdatum, leveransvillkor och
leveranssätt på en order. För att ange leveransdatum, klicka på almanackan och välj ett
datum eller ange ett datum i fältet i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD. Information om
leveransvillkor och leveranssätt hämtas från Kundregistret. Det går att välja
leveransvillkor och leveranssätt ur tabellen eller skriva in en text.
Välj Grön/Acceptera. En förhandsgranskning av fakturan visas som måste godkännas
innan utskrift sker till skrivare och/eller e-postas till kund.
Fältet ”Antal exemplar för utskrift” uppdateras med det antal som är angivet i
Excellence Retail Verktyg. Om man inte har ställt in antal exemplar i Verktyg föreslås
att 1 exemplar ska skrivas ut till skrivare. Antalet kan ändras.
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Det finns möjlighet att e-posta fakturor. För att kunna e-posta dokument från kassan
krävs det en inställning av FDT. E-postadress för avsändare anges i Inställningar i
Sellus. Se rubriken E-posta dokument för detaljerad information.
Om det finns en e-postadress upplagd på kunden hämtas kundens e-postadress
automatiskt. När man markerar fältet ”Skicka e-post till” kan man ange en e-postadress
eller ändra den föreslagna e-postadressen.
Om det finns upplagda e-postmallar i Sellus får man välja vilken e-post-mall som ska
användas. Det går att ändra texten på ämnesraden och i meddelandet. Om man vill ange
en egen text, välj ”Ingen mall”. Se rubriken E-posta dokument för detaljerad
information.
Om man endast vill e-posta fakturan anges 0 i fältet ”Antal exemplar för utskrift”.
I dialogrutan väljer man Grön/Acceptera för att godkänna fakturan. Fakturan skrivs ut
till skrivare i valt antal exemplar. Om man har markerat fältet ”Skicka e-post till”
skickas fakturan med e-post till angiven e-postadress. Kundreskontran uppdateras i
Sellus.
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För att underkänna utskriften, välj Röd/Avbryt. Aktuellt köp finns kvar på skärmen och
köpet kan slutföras antingen genom att välja betalsätt Faktura på nytt eller genom att
välja annat betalsätt.
Det senaste dokumentet som är utskrivet eller e-postat sparas lokalt på datorn i pdfformat i katalogen %ProgramData%\ExcellenceRetailPOS\Documents. Filnamnet
består av datum, klockslag, dokumentnamn och dokumentnummer.
Exempel: 2020-10-20 15 04 20 Faktura #500049.pdf
Skapa order
För att skapa en order och skriva ut en orderbekräftelse, välj Gul/Andra betalsätt,
Röd/Order. Om artiklarna är levererade visas ett meddelande om att en order inte kan
sparas med levererade rader och att alla rader kommer att avlevereras.

Välj Grön/Fortsätt för att avleverera alla rader.
Sökformuläret öppnas om man inte har valt kund. Sök för att hämta en upplagd kund
eller lägg upp en ny kund.
Om en orderspärrad kund är vald visas meddelandet ”Kunden är orderspärrad”. Välj
Grön/Sök kund så öppnas fönstret för att söka och hämta upp en kund.
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När man har valt en kund öppnas nästa fönster:

Det är obligatoriskt att ange en referens i detta läge, kundreferens. Kundreferens ska
identifiera den aktuella representanten från kunden. Informationen skrivs ut på
orderbekräftelsen.
Möjlighet finns även att registrera ett kundordernummer eller annan förklarande
information för kundens räkning, även detta skrivs till ordern.
Information om betalningsvillkor hämtas från Kundregistret. Antal nettodagar kan
ändras på ordern.
Det går att ange en fakturaavgift på ordern. Beloppet anges inklusive moms. Om man
har angett att kunden ska betala en fakturaavgift i Kundregistret hämtas fakturaavgiften
som är angiven i Inställningar i Sellus. Det föreslagna beloppet kan ändras.
Om godsmottagare är upplagd på kunden kan man välja önskad godsmottagare ur
tabellen. Det finns även möjlighet att ändra leveransadressen på vald godsmottagare på
aktuell order alternativt markera fältet ”Spara godsmottagare” så sparas ändringen även
i Kundregistret. Det går även att skapa en ny godsmottagare genom att skriva in
leveransadressen. Om fältet ”Spara godsmottagare” markeras sparas ändringen även i
Kundregistret.
Det går att ange notat på ordern. Informationen visas i notatfältet i Orderbilden och
Kundreskontran i Sellus. Om man gör en inställning i Excellence Retail Verktyg visas
informationen i kundinformationsrutan längst ner till vänster i kassabilden.
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I formuläret kan man lägga in information om leveransdatum, leveransvillkor och
leveranssätt på en order. För att ange leveransdatum, klicka på almanackan och välj ett
datum eller ange ett datum i fältet i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD.
Information om leveransvillkor och leveranssätt hämtas från Kundregistret. Det går att
välja leveransvillkor och leveranssätt ur tabellen eller skriva in en text.
Tryck på Grön/Acceptera. En förhandsgranskning av orderbekräftelsen visas som måste
godkännas innan utskrift sker till skrivare och/eller e-postas till kund.
Fältet ”Antal exemplar för utskrift” uppdateras med det antal som är angivet i
Excellence Retail Verktyg. Om man inte har ställt in antal exemplar i Verktyg föreslås
att 1 exemplar ska skrivas ut till skrivare. Antalet kan ändras.
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Det finns möjlighet att e-posta orderbekräftelser. För att kunna e-posta dokument från
kassan krävs det en inställning av FDT. E-postadress för avsändare anges i Inställningar
i Sellus. Se rubriken E-posta dokument för detaljerad information.
Om det finns en e-postadress upplagd på kunden hämtas kundens e-postadress
automatiskt. När man markerar fältet ”Skicka e-post till” kan man ange en e-postadress
eller ändra den förvalda e-postadressen.
Om det finns upplagda e-postmallar i Sellus får man välja vilken e-post-mall som ska
användas. Det går att ändra texten på ämnesraden och i meddelandet. Om man vill ange
en egen text, välj ”Ingen mall”. Se rubriken E-posta dokument för detaljerad
information.
Om man endast vill e-posta orderbekräftelsen anges 0 i fältet ”Antal exemplar för
utskrift”.
I dialogrutan väljer man Grön/Acceptera för att godkänna orderbekräftelsen. Aktuell
order sparas i Sellus och orderbekräftelsen skrivs ut till skrivare i valt antal exemplar.
Om man har markerat fältet ”Skicka e-post till” skickas orderbekräftelsen med e-post
till angiven e-postadress.
För att underkänna utskriften, välj Röd/Avbryt. Aktuellt köp finns kvar på skärmen och
köpet kan slutföras antingen genom att välja betalsätt Order på nytt eller genom att välja
annat betalsätt.
Det senaste dokumentet som är utskrivet eller e-postat sparas lokalt på datorn i pdfformat i katalogen %ProgramData%\ExcellenceRetailPOS\Documents. Filnamnet
består av datum, klockslag, dokumentnamn och dokumentnummer.
Exempel: 2020-10-18 15 11 21 Orderbekräftelse #500038.pdf
Betala med presentkort
Tryck på Orange/Presentkort. Ange mottaget belopp, d.v.s. totalbeloppet på det aktuella
presentkortet. Tryck Enter för att bekräfta och avsluta köpet, kvittot skrivs ut.
Om man har tilläggsmodulen Tillgodoreskontra får man registrera eller scanna
presentkortets serienummer så hämtas presentkortets värde automatiskt. Om fel
serienummer anges visas meddelandet ”kan ej hitta värdehandling”.
Om det finns flera presentkort med samma serienummer öppnas en dialogruta där
kassören får välja vilket presentkort som ska användas.
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Markera önskat presentkort och välj Grön/Välj.

Om presentkortets värde är högre än köpesumman kommer en ruta upp där valet görs
om kunden ska få ett tillgodokvitto på överskjutande belopp eller om det ska betalas ut
kontant.

Det går att göra en inställning i Excellence Retail Verktyg där man kan ställa in om
överskjutande belopp alltid ska återbetalas med tillgodo eller kontant.
17
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Det går att göra en inställning i Excellence Retail Verktyg som tillåter att fältet
serienummer är tomt vid inlösen av presentkort. Observera att transaktioner som saknar
serienummer inte uppdateras i Tillgodoreskontran.
Betala med tillgodo
Tryck på Grå/Tillgodo. Ange mottaget belopp, d.v.s. totalbeloppet på det aktuella
tillgodokvittot. Tryck Enter för att avsluta köpet, kvittot skrivs ut.
Om man har tilläggsmodulen Tillgodoreskontra får man registrera eller scanna
tillgodohavandets serienummer så hämtas tillgodokvittots värde automatiskt. Om fel
serienummer anges visas meddelandet ”kan ej hitta värdehandling”.
Om det finns flera tillgodon med samma serienummer öppnas en dialogruta där
kassören får välja vilket tillgodohavande som ska användas.
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Om tillgodohavandets värde är högre än köpesumman kommer en ruta upp där valet
görs om kunden ska få ett tillgodokvitto på överskjutande belopp eller om det ska
betalas ut kontant.

Det går att göra en inställning i Excellence Retail Verktyg där man kan ställa in om
överskjutande belopp alltid ska återbetalas med tillgodo eller kontant.
Det går att göra en inställning i Excellence Retail Verktyg som tillåter att fältet
serienummer är tomt vid inlösen av tillgodo. Observera att transaktioner som saknar
serienummer inte uppdateras i Tillgodoreskontran.
Standardinställningen i programmet är att tillgodohavande har en giltighetstid på 10 år.
Giltighetstiden kan ändras i Verktyg.
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Betala med valuta
Det går att ta emot kontant betalning i andra valutor. Valutor och valutakurser anges i
Inställningar i Sellus. Betalknappar för betalningsartiklar i olika valutor läggs upp
i Excellence Retail. Se manualen för Touch för information om uppläggning av
betalknappar.
Registrera köp av artiklar och välj Grön/Betala för att öppna betaldialogen. I exemplet
ska kunden betala i euro. Välj upplagd betalknapp för valutan, i exemplet Gul/Andra
betalsätt, Blå/Kontant EUR.
Beloppet räknas automatiskt om till vald valuta. I betaldialogen visas aktuell valutakurs,
belopp i valutan och vad det motsvarar i svenska kronor.

Ange mottaget belopp i valutan om det är annat än köpets slutsumma och tryck Enter.
I exemplet har mottaget belopp ändrats till 35 euro.
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När det finns ett belopp att återbetala presenteras det i en dialog enligt bilden nedan. När
man betalar i annan valuta får man välja att återbetala i svenska kronor eller i den senast
använda valutan. Belopp att återbetala visas inom parentes.
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I exemplet är beloppet återbetalat i euro.

Tryck Enter för att avsluta köpet.
På kvittot visas belopp i valutan, valutakurs och vad beloppet motsvarar i svenska
kronor.
Välj standard betalsätt
Det går att välja vilket betalsätt som ska föreslås som standard. När man högerklickar i
betalmenyn går det att välja vilket betalsätt som ska användas som standard. När man
trycker på ”Välj standard betalning” får man först välja typ av betalning och sedan
vilket referensnummer/artikelnummer och namn det betalsättet ska använda sig av.
För mer information om hur man väljer standard betalsätt och hur man redigerar menyer
och knappar, se manualen för Touch.
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Betala order i kassan
Order som är skapad i Sellus kan betalas i Excellence Retail.
Tryck på Röd/Sök, Blå/Sök Order för att söka fram den order som ska betalas, se
rubriken Sök och hämta order för mer information. Vald order hämtas in i butiksbilden.
Tryck på Gul/Ändra, Orange/leverans och Blå/Leverera allt för att leverera alla artiklar
på ordern.
Tryck Grön/Betala för att öppna betaldialogen. Välj önskat betalsätt och bekräfta
belopp att betala genom att trycka Enter. Ett kvitto skrivs ut som visar ingående artiklar.

Betala faktura i kassan
Fakturor som är skapade i Sellus kan betalas i Excellence Retail. Observera att kassan
måste vara online för att kunna betala fakturor.
Tryck på Röd/Sök, Orange/Sök faktura för att söka fram den faktura som ska betalas.
Vald faktura hämtas in i butiksbilden.
Det går även att betala kreditfakturor i kassan, t.ex. för att kvitta en faktura eller delar av
en faktura med en kreditfaktura.
Tryck Grön/Betala för att öppna betaldialogen. Välj önskat betalsätt och bekräfta
belopp att betala genom att trycka Enter. Ett kvitto skrivs ut som visar texten ”Betalning
faktura xxxxxx”.
Delbetala faktura
Om man ska delbetala en faktura måste man först ändra beloppet innan betalningen
genomförs.
Tryck på Röd/Sök, Orange/Sök faktura för att söka fram den faktura som ska betalas.
Vald faktura hämtas in i butiksbilden. Om fakturan ska delbetalas, välj Gul/Ändra,
Grön/Ändra rad.
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På raden Ordinarie pris i fältet Redigerad anges det belopp som ska betalas. Tryck
Grön/Acceptera.
Tryck Grön/Betala för att öppna betaldialogen. Välj önskat betalsätt och bekräfta
belopp att betala genom att trycka Enter. Ett kvitto skrivs ut som visar texten ”Betalning
faktura xxxxxx”.
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Försäljning av presentkort
För att sälja presentkort anges artikelnumret för presentkort, t.ex. *4, i butiksbilden.
Det går att sälja förtryckta presentkort eller så kan programmet skriva ut ett presentkort.
Inställning av presentkort görs i Excellence Retail Verktyg.
En dialogruta öppnas. Om man säljer förtryckta presentkort anges presentkortets
nummer i fältet serienummer. Om man har valt att programmet ska skriva ut presentkort
fylls fältet serienummer i automatiskt enligt den nummerserie som är angivet i
Inställningar i Sellus.
Ange presentkortets värde i beloppsfältet. Programmet föreslår en giltighetstid på 10 år.
Förfallodatumet kan ändras i dialogrutan, antingen genom att klicka på kalendern som
visas på raden och välja ett annat datum eller genom att skriva ett nytt datum i fältet.
Den föreslagna giltighetstiden kan ändras i Excellence Retail Verktyg

Välj Grön/OK för att stänga dialogrutan och överföra informationen till butiksbilden
eller Röd/Avbryt för att avbryta och stänga dialogrutan.
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Avsluta köpet genom att välja Grön/Betala och välj betalsätt.
När man har valt att programmet ska skriva ut presentkort öppnas en dialogruta. Om
utskriften är korrekt, välj Grön/Fortsätt. Om det blir något fel vid utskriften, välj
Röd/Försök igen så skrivs presentkortet ut på nytt.

Information om sålda presentkort visas i presentkortsreskontran i Sellus.
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Sök och hämta
Tryck på Röd/Sök, de färgade knapparna ändrar nu funktionalitet. Tryck på respektive
färgad knapp beroende på vad som ska sökas/hämtas.
Sök och hämta artikel
Tryck på Grön/Sök Artikel, nu öppnas detta fönster:

Ange önskat sökvärde på raden Filter. Resultatet av sökningen uppdateras utifrån det
som skrivs in på raden Filter. Det går att söka på flera ord separerade med mellanslag.
En fras omgiven av citattecken hanteras som ett ord. Använd pil upp/ner för att stega
igenom resultatet av sökningen.
Tryck på Grå/Växla Sökmetod för att ändra sökmetod mellan ”startar med” eller
”innehåller”.
Antal träffar visas längst ner i listen. Det maximala antalet som hämtas är 200. Om det
är mer än 200 träffar kan användaren klicka raden för att hämta samtliga resultat.
Det går att sortera resultatet av sökningen genom att klicka på rubrikerna Artikelnr,
Namn, Lager och à-pris. Resultatet sorteras efter vald rubrik i stigande/fallande ordning.
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Välj sedan artikel med piltangenterna och bekräfta/ladda in aktuell artikel genom att
välja Grön/Välj eller trycka Enter. Det går även att dubbelklicka på en rad för att välja
en artikel.
För att se lagerinformation på en artikel, markera raden och välj Orange/Lagerinfo.
Information om lagerantal, reserverat antal och beställt antal visas i dialogrutan. Om
butiken har tilläggsmodulen Flera lagerställen visas informationen per lagerställe.
Sök och hämta kund
Tryck på Röd/Sök ,Röd/Sök kund, nu öppnas detta fönster:

Ange önskat sökvärde. Resultatet av sökningen uppdateras utifrån det som skrivs in på
raden Filter. Det går att söka på flera ord separerade med mellanslag. En fras omgiven
av citattecken hanteras som ett ord. Använd pil upp/ner för att stega igenom resultatet
av sökningen.
Tryck på Grå/Växla Sökmetod för att ändra sökmetod mellan ”startar med” eller
”innehåller”. Sök kund söker på kundnummer, namn, alias, e-post och webbkundnummer.
Antal träffar visas längst ner i listen. Det maximala antalet som hämtas är 200. Om det
är mer än 200 träffar kan användaren klicka raden för att hämta samtliga resultat.
Det går att sortera resultatet av sökningen genom att klicka på rubrikerna Kundnr och
Namn. Resultatet sorteras efter vald rubrik i stigande/fallande ordning.
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Välj sedan kund med piltangenterna och bekräfta/ladda in aktuell kund genom att välja
Grön/Välj eller trycka Enter. Det går även att dubbelklicka på en rad för att välja en
kund.
För att lägga upp en ny kund, välj Orange/Lägg till ny kund. Nu öppnas nedanstående
fönster där man kan registrera in kunduppgifter. Tryck sedan Grön/Välj för att spara
den nya kunden.

För mer information om uppläggning av kund, se avsnittet Uppläggning av kund.
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Sök och hämta kvitto
Tryck på Röd/Sök, Grå/Sök kvitto, nu öppnas nedanstående fönster:

Det finns tre olika sökmetoder som kan användas vid sökning av kvitto – fullständig
sökning, snabb sökning och sökning på endast kvittonummer. När man söker kvitto kan
man enkelt växla sökmetod genom att välja Grå/Växla sökmetod och tillfälligt välja en
annan sökmetod än den förvalda. Man kan ange förvald sökmetod i Excellence Retail
Verktyg.
Fullständig sökning – Söker på kvittonummer, kundordernummer, säljarens namn,
kundens namn, kundnummer och kvittoradernas artikelnummer och benämningar. Flera
söktermer kan anges.
Snabb sökning – Söker på kvittonummer, kundordernummer, säljarens namn, kundens
namn och kundnummer. Flera söktermer kan anges.
Endast kvittonummer – Söker på kvittonummer som startar med söktexten.
På raden Filter anges önskat sökvärde. Vid fullständig sökning och snabb sökning kan
man ange flera söktermer. När man anger flera söktermer anges ett mellanslag mellan
sökvärdena. En fras omgiven av citattecken hanteras som ett ord.
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Exempel:
Om sökning görs på kundens namn och artikelnummer kan det se ut enligt nedan:

Det går att välja att söka efter kvitto online eller offline. För att växla mellan sökning
online/offline, välj Gul/Växla mellan online/offline sökning. Som standard söker
programmet i den lokala databasen, d.v.s. offline. Synkroniseringen mellan Sellus och
Excellence Retail görs ungefär var 15:e sekund. Om kassan har varit offline under ett
tag kan det ta en stund innan alla transaktioner är synkroniserade. Om det är några
kvitton som man inte hittar vid sökning, kan man välja att söka online istället.
Antal träffar visas längst ner i listen. Det maximala antalet som hämtas är 200. Om det
är mer än 200 träffar kan användaren klicka raden för att hämta samtliga resultat.
Det går att sortera resultatet av sökningen genom att klicka på rubrikerna Kvittonr,
Kund, Datum och Säljare. Resultatet sorteras efter vald rubrik i stigande/fallande
ordning.
När sökresultatet visas, välj kvitto med piltangenterna och använd knapparna
Orange/Återköp eller Blå/Kopiera Rader beroende på vad du vill göra.
När man väljer Orange/Återköp skapas en kopia av det valda köpet men med omvända
antal.
För mer information om återköp, se avsnittet Återköp.
När man väljer Blå/Kopiera Rader skapas en kopia av det valda köpet.
När man väljer ett kvitto i tabellen och trycker Grön/Välj får man upp en dialogruta där
man får välja om man vill göra ett återköp eller kopiera rader.
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Sök och hämta order
Tryck på Röd/Sök, Blå/Sök Order. Då öppnas nedanstående fönster där sökvärdet anges
så att rätt order kan hittas.

Ange önskat sökvärde. Resultatet av sökningen uppdateras utifrån det som skrivs in på
inmatningsraden. Det går att söka på flera ord separerade med mellanslag. En fras
omgiven av citattecken hanteras som ett ord. Använd pil upp/ner för att stega igenom
resultatet av sökningen. När en order är markerad visas detaljerad information om
innehållet i ordern.
Tryck på Grå/Växla Sökmetod för att ändra sökmetod mellan ”startar med” eller
”innehåller”.
Det går att välja om man vill söka på alla ordrar eller endast ordrar på eget lagerställe.
För att växla mellan sökning på eget lagerställe eller alla ordrar, välj Orange/Växla
mellan lokala/alla ordrar. Förvald sökmetod anges i Excellence Retail Verktyg.
Det går att välja att söka efter order online eller offline. För att växla mellan sökning
online/offline, välj Blå/Växla mellan online/offline sökning. Som standard söker
programmet i den lokala databasen, d.v.s. offline. Synkroniseringen mellan Sellus och
Excellence Retail görs ungefär var 15:e sekund. Om kassan har varit offline under ett
tag kan det ta en stund innan alla transaktioner är synkroniserade. Om det är några
ordrar som man inte hittar vid sökning, kan man välja att söka online istället.
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Längst ner i sökformuläret visas information om sökning görs online eller i lokal
databas och om sökning görs på alla lagerställen eller i lokalt lagerställe.
Antal träffar visas längst ner i listen. Det maximala antalet som hämtas är 200. Om det
är mer än 200 träffar kan användaren klicka raden för att hämta samtliga resultat.
Det går att sortera resultatet av sökningen genom att klicka på rubrikerna Status,
Ordernr, Kundnr, Namn, Datum och Säljare. Resultatet sorteras efter vald rubrik i
stigande/fallande ordning.
Välj sedan en order med piltangenterna och bekräfta/ladda in aktuell order genom att
välja Grön/Välj eller trycka Enter. Det går även att dubbelklicka på en rad för att välja
en order.
Sök och hämta parkerat kvitto
Tryck på Röd/Sök, Gul/Sök parkerat kvitto. Nedanstående fönster öppnas. I den övre
delen av fönstret visas alla parkerade kvitton och i det nedre fönstret visas information
om vilka artiklar som ingår i köpet.
Välj parkerat kvitto med piltangenterna och bekräfta/ladda in aktuellt kvitto med
Grön/Läs in kvitto.

Om man vill ta bort ett parkerat kvitto, välj Grå/Ta bort kvitto.
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Rabatt på köp
Rabatthanteringen i Excellence Retail hanterar två olika typer av rabatt, köprabatt och
radrabatt. Köprabatt gäller som ordet antyder hela köpet medan radrabatten endast
påverkar en rad.
Rabatten delas dessutom upp i två olika typer, rabattprocent och rabattbelopp.
Rabattprocent är en viss procent av köpesumman medan rabattbelopp är ett fristående
rabattbelopp. Båda typer av rabatt kan dessutom förekomma på samma rad. Först dras
procentrabatten av från köpbeloppet och därefter rabattbeloppet.
Rabattbeloppet fördelas ut på raderna utifrån hur stort radbeloppet är i förhållande till
köpbeloppet.
Rabattdialogen fungerar lite annorlunda från övriga dialoger i Excellence Retail
eftersom denna dialog har ett beräkningssteg och ett godkännande steg. För att lämna
rabatt när du slagit in en artikel tryck Blå/Rabatt och sedan Orange/Radrabatt eller
Blå/Köprabatt. Följande punkter beskriver arbetsgången i rabattdialogen:
1.
2.
3.
4.

Markera den textruta i kolumnen Redigerad som du vill ändra.
Ange ett värde.
Tryck på Enter eller Tab för att se beräkningen.
Bekräfta med att trycka på Grön/Acceptera och Stäng.

Rabatt på hela köpet
Tryck Blå/Rabatt och sedan Blå/Köprabatt, då öppnas rabattfönstret för köprabatt.

Ange rabatt i procent och/eller belopp i respektive fält i kolumnen Redigera och tryck
Enter för att se beräkningen. De rabattvärden som registreras kommer att gälla hela
köpet.
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Om man vill nollställa beräkningen och återställa siffrorna till de ursprungliga, tryck
Grå/Återställ.
För att bekräfta och överföra det beräknade beloppet, tryck på Grön/Acceptera och
Stäng.
Köprabatten (rabattprocent och/eller rabattbelopp) fördelas procentuellt på alla
artikelrader som ingår i köpet.
Rabatt på en artikel
Tryck på Blå/Rabatt och sedan Orange/Radrabatt, då öppnas ett rabattfönster:

Ange rabatt i procent och/eller belopp i respektive fält i kolumnen Redigera och tryck
Enter för att se beräkningen. De rabattvärden som registreras kommer att gälla vald
artikel.
Om man vill nollställa beräkningen och återställa siffrorna till de ursprungliga, tryck
Grå/Återställ.
För att bekräfta och överföra det beräknade beloppet, tryck på Grön/Acceptera och
Stäng.
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Återköp
För att göra återköp på hela eller delar av ett kvitto börjar man med att söka och hämta
det befintliga kvittot. Välj Röd/Sök och sedan Grå/Sök kvitto. För mer information, se
rubriken Sök och hämta kvitto.
Välj önskat kvitto ur tabellen och välj Orange/Återköp, alternativt tryck Enter och välj
Grön/Återköp.
Nedanstående fönster visas:

Alla rader på kvittot blir automatiskt markerade. Om någon eller några artiklar inte ska
återköpas, klicka i rutan Markerad för att avmarkera vald artikel. Det går att ändra antal
om inte allt ska återköpas.
Om alla rader ska avmarkeras, välj Orange/Avmarkera allt. För att markera alla rader,
välj Grå/Markera allt.
Det visas information om tidigare återköp är genomförda på samma kvitto. Datum,
kvittonummer och antal visas på tidigare återköp. Kvarvarande antal som går att
återköpa av artikeln förslås.
Om man anger ett högre antal än ursprungligt antal får man en varning. Det blir en röd
ram runt antalsfältet och texten ”Återköp på fler än ursprungligt antal (X)” visas.
Ursprungligt antal visas inom parentes. Om man i det läget väljer Grön/Acceptera visas
ett varningsmeddelande där man kan välja att fortsätta eller avbryta.
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Återköp föreslås som typ. Om man har tilläggsmodulen Returhantering kan välja om
återköpet avser reklamation eller kassation. Om återköpet gäller reklamation eller
kassation måste en förklarande text anges i fältet Notering. För mer information, se
manualen för Returhantering.
Välj Grön/Acceptera. Artiklarna visas med omvända antal.

Tryck Grön/Betala och välj återbetalningssätt. Observera att dialogen endast visar de
betalsätt som är aktiva vid återbetalning.
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Tryck Enter för att genomföra återköpet. Belopp att återbetala visas om kontant är valt
som återbetalningssätt.

Förutom kvittot skrivs det ut en återköpsslip som kunden ska underteckna och som
behålls av butiken.
Återköp av artiklar utan kvitto
Det går även att göra återköp utan att hämta ett befintligt kvitto. Registrera artiklarna
som ska återköpas. Tryck på Grå/Fler, Grå/Fler, Gul/Återköp för att öppna
återköpsdialogen. Följ arbetsgången ovan för att genomföra återköpet.
Köp och återköp vid samma försäljningstillfälle
När man säljer artiklar och göra retur av artiklar vid samma försäljningstillfälle skrivs det
ut två separata kvitton. När man väljer att betala kommer alla återköp att samlas på ett
kvitto och nästa kvitto innehåller alla köp.
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Utskrift
Skriv ut offert
För att skriva ut en offert, välj Orange/Skriv ut, Orange/Offert. Om det finns artiklar
med levererade rader, visas nedanstående meddelande:

Välj Grön/Fortsätt för att avleverera alla rader och skriva ut en offert. En förhandsgranskning av offerten visas som måste godkännas innan utskrift sker till skrivare
och/eller e-postas till kund.
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Fältet ”Antal exemplar för utskrift” uppdateras med det antal som är angivet i
Excellence Retail Verktyg. Om man inte har ställt in antal exemplar i Verktyg föreslås
att 1 exemplar ska skrivas ut till skrivare. Antalet kan ändras.
Det finns möjlighet att e-posta offerter. För att kunna e-posta dokument från kassan
krävs det en inställning av FDT. Det måste även finnas en e-postadress upplagd som
avsändare i Inställningar i Sellus. Se rubriken E-posta dokument för detaljerad
information.
Om det finns en e-postadress upplagd på kunden hämtas kundens e-postadress
automatiskt. När man markerar fältet ”Skicka e-post till” kan man ange en e-postadress
eller ändra den förvalda e-postadressen.
Om det finns upplagda e-postmallar i Sellus får man välja vilken e-post-mall som ska
användas. Det går att ändra texten på ämnesraden och i meddelandet. Om man vill ange
en egen text, välj ”Ingen mall”. Se rubriken E-posta dokument för detaljerad
information.
Om man endast vill e-posta offerten anges 0 i fältet ”Antal exemplar för utskrift”.
I dialogrutan väljer man Grön/Acceptera för att godkänna offerten. Aktuell offert sparas
i Sellus och offerten skrivs ut till skrivare i valt antal exemplar. Om man har markerat
fältet ”Skicka e-post till” skickas offerten med e-post till angiven e-postadress.
För att underkänna utskriften, välj Röd/Avbryt. Aktuell order finns kvar på skärmen och
kan skrivas ut på nytt.
Det senaste dokumentet som är utskrivet eller e-postat sparas lokalt på datorn i pdfformat i katalogen %ProgramData%\ExcellenceRetailPOS\Documents. Filnamnet
består av datum, klockslag, dokumentnamn och dokumentnummer.
Exempel: 2020-10-17 14 04 20 Offert #500029.pdf
Skriv ut orderbekräftelse
För att skriva ut en orderbekräftelse, välj Orange/Skriv ut, Blå/Order. Om det finns
artiklar med levererade rader, visas nedanstående meddelande:

Välj Grön/Fortsätt för att avleverera alla rader och skriva ut en orderbekräftelse.
Sökformuläret öppnas om man inte har valt kund. Sök för att hämta en upplagd kund
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eller lägg upp en ny kund. Det öppnas ett fönster där man bl.a. anger kundreferens och
kundordernummer. Det går även att ange fakturaavgift, godsmottagare, leveransdatum,
leveransvillkor och leveranssätt.
När man väljer Grön/Acceptera visas en förhandsgranskning av orderbekräftelsen som
måste godkännas innan utskrift sker till skrivare och/eller e-postas till kund.
För mer information, se rubriken Skapa order.
Skriv ut plocklista
Det finns stöd för att skriva ut plocklistor. Menyknapp för utskrift av plocklista läggs
upp via funktionen ”Redigera meny”. Genom att högerklicka i vänster eller höger
menylist och välja ”Redigera meny” kan man lägga till en menyknapp med funktionen
”skriv ut plocklista”. Se manualen för Touch för mer information om hur man redigerar
menyer och knappar.
När man har lagt upp menyknappen och väljer utskrift av plocklista parkeras kvittot och
en plocklista skrivs ut på kvittoskrivaren.
Skriv ut följesedel
För att skriva ut en följesedel, välj Orange/Skriv ut, Gul/Följesedel. Sökformuläret
öppnas om man inte har valt kund. Sök för att hämta en upplagd kund eller lägg upp en
ny kund. Det öppnas ett fönster där man bl.a. anger kundreferens och kundordernummer. Det går även att ange fakturaavgift, godsmottagare, leveransdatum,
leveransvillkor och leveranssätt.
När man väljer Grön/Acceptera visas en förhandsgranskning av följesedeln som måste
godkännas innan utskrift sker till skrivare och/eller e-postas till kund.
För mer information, se rubriken Betala med följesedel.
Skriv ut kvittokopia
För att skriva ut en kopia på det senast utskrivna kvittot, välj Orange/Skriv ut,
Röd/Kvittokopia. Det går endast att skriva ut ett exemplar av en kvittokopia. En
kvittokopia kan inte skrivas ut i efterhand. Funktionen är aktiverad när det är
möjligt/tillåtet att skriva ut en kvittokopia.
På kvittokopior visas en text där det framgår att det är en kopia.
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Rapporter
Det går att skriva ut ett antal rapporter från programmet. Rapporterna finns i menyn
under Orange/Skriv ut, Grå/Rapporter. Rapporterna ger en förhandsgranskning med
möjlighet för utskrift och export.
Exponeringsplocklista
För att skriva ut en exponeringsplocklista, välj Orange/Skriv ut, Grå/Rapporter och
Grå/Exponeringsplocklista.
Exponeringsplocklistan är användbar för butiker där exponeringsartiklar säljs direkt från
hyllan och behöver kompletteras. En exponeringsplocklista skriver ut sålda varor för
inloggad användare sedan föregående rapportutskrift.
Exponeringsplocklistan visar information om artikelnummer, benämning, beställningsnummer, PLU, á-pris, varugrupp, antal sålda artiklar, lagerplats och antal i lager.
Om datumfälten lämnas tomma kommer utskriften att visa vad som är sålt sedan
föregående utskrift. Det går att göra urval på datum och klockslag om man vill skriva ut
en lista för ett annat tidsintervall. Klicka på symbolen med pilen så öppnas en kalender
där man kan välja önskat datum.
Välj ur tabellen vilken användare utskriften ska göras för. Inloggad användare är
förvald. Om man har modulen för flera lagerställen kan man göra urval på lagerställe.
Aktuellt lagerställe är förvalt.

Välj Grön/Acceptera för att förhandsgranska rapporten. Alla kolumner i rapporten kan
sorteras i stigande/fallande ordning.
Rapporten kan skrivas ut till skrivare och exporteras till Excel, PDF och Word.
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Dagens försäljning
För att skriva ut en rapport över dagens försäljning, välj Orange/Skriv ut,
Grå/Rapporter och Orange/Dagens försäljning.
Rapporten visar information om vad som är sålt aktuell dag fram till utskriftstillfället.
Rapporten visar information om lagerställe, säljare, försäljningstidpunkt, antal sålda
artiklar, antal köp, belopp, TB och TG. Det går att välja om rapporten ska visa
informationen totalt eller per lagerställe och per säljare. Klicka på symbolen med
plustecknet/minustecknet bredvid lagerställe och säljare för att växla mellan att visa
totaler respektive detaljerad information.
Dagens försäljning visas även i ett diagram.
Rapporten ger en förhandsgranskning. Rapporten kan skrivas ut till skrivare och
exporteras till Excel, PDF och Word.
Kundstatistik
För att skriva ut en rapport över kundstatistik, välj Orange/Skriv ut, Grå/Rapporter och
Blå/Kundstatistik. Rapporten visar information om aktuell kund. Börja med att hämta
fram den kund man vill se kundstatistik för via Röd/Sök, Röd/Sök kund.
Rapporten visar kundstatistik summerad per månad. Genom att klicka på symbolen med
plustecknet bredvid datumet visas information per faktura. Det går även att se detaljerad
information per faktura.
När man granskar detaljerad information per faktura visas information om vilka artiklar
som ingår i varje faktura, antal artiklar, antal köp, belopp, TB och TG.
Informationen visas även i ett diagram.
Rapporten ger en förhandsgranskning. Rapporten kan skrivas ut till skrivare och
exporteras till Excel, PDF och Word.
Artikelstatistik
För att skriva ut en rapport över artikelstatistik, välj Orange/Skriv ut, Grå/Rapporter
och Gul/Artikelstatistik. Rapporten visar statistik för aktuell artikel. Börja med att
hämta fram den artikel som man vill se statistik för via Röd/Sök, Grön/Sök artikel. Om
det finns flera artiklar i kassabilden, markera önskad artikel och välj sedan utskrift.
Rapporten visar statistik per lagerställe och år. Genom att klicka på symbolen med
plustecknet bredvid årtalet visas information per månad. Vid granskning per månad
visas antal artiklar, antal köp, belopp, TB och TG.
Informationen visas även i ett diagram.
Rapporten ger en förhandsgranskning. Rapporten kan skrivas ut till skrivare och
exporteras till Excel, PDF och Word.
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Elektronisk journal
Rapporten innehåller detaljerad information om kassatransaktioner per kvittonummer
och utskrivna X- och Z-rapporter, kassalådsöppningar, registrering av ingående
växelkassa, utskrift av rapporter m.m. E-journalen uppdateras med information även om
utskrift av kvittot misslyckas.
För att skriva ut en elektronisk journal, välj Orange/Skriv ut, Grå/Rapporter och
Grön/E-journal.

Rapporten skrivs ut för aktuell kassa med möjlighet till urval på datum och kvittonummer. Välj Grön/Acceptera för att förhandsgranska rapporten. Rapporten kan skrivas
ut till skrivare och exporteras till Excel, PDF och Word.
Om Skatteetaten genomför en kontroll kan en e-journal i SAF-T format tas fram. SAF-T
står för Standard Audit File-Tax. Gör urval på datum och eventuellt kvittonummer. Välj
Gul/Exportera SAF-T för att skapa en fil för aktuell kassa. Filen kan sparas ner på valfri
plats, t.ex. ett USB-minne. E-journal i SAF-T format kan även tas fram i Excellence
Retail Verktyg.
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Skicka SMS
Det går att skicka SMS direkt från kassan i Excellence Retail.
För att kunna avisera via SMS behövs ett abonnemang för SMS och en licens för
modulen SMS. Inställningar för SMS anges i Inställningar i Sellus.
Välj Orange/Skriv ut, Grön/Skicka SMS för att skicka ett SMS.
Om det finns en kund i butiksbilden när man öppnar SMS-formuläret, hämtas
mobilnumret automatiskt om mobilnumret finns angivet på kunden i Kundregistret. Det
går även att skriva in mobilnumret i fältet mottagare.
Information om avsändare hämtas automatiskt från Inställningar i Sellus. Det går även
att ändra till en annan avsändare.

Skriv in meddelandet i rutan Meddelande eller välj en upplagd mall genom att klicka på
önskad mall.
Välj Grön/Skicka SMS för att skicka SMS.
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SMS historik
För att se information över skickade SMS, välj Grå/SMS historik när formuläret är
öppet.
Det visas information om mottagare, vilket datum SMS är skickat och senaste status.

För att uppdatera status på vald rad, markera raden och välj Grå/Uppdatera vald rad.
Om raden har status ”Köad” och meddelandet skickas när man väljer att uppdatera vald
rad, visas nedanstående meddelande. Status ändras till Skickat på raden.

Om man vill uppdatera alla skickade SMS med status ”Köad”, välj Orange/Uppdatera
köade.
Om man vill tömma all historik, välj Blå/Rensa alla så töms all information i tabellen.
Välj Röd/Stäng för att stänga formuläret.
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E-posta dokument
För att kunna e-posta dokument från kassan krävs det en inställning av FDT. Det måste
även finnas en e-postadress upplagd som avsändare i Inställningar i Sellus under
menyvalet Notifieringar. Det går även att välja att lagerställets e-postadress eller
användarens e-postadress ska användas som avsändare.
Alla orderdokument utom litet kvitto kan skickas med e-post. De dokument som kan
skickas med e-post är offert, orderbekräftelse, följesedel, faktura, stort kvitto och
kvittokopia.
Om det finns en e-postadress upplagd på kunden kommer den att föreslås vid e-post.
Den föreslagna e-postadressen kan ändras.
Om det finns upplagda e-postmallar i Sellus får man välja vilken e-post-mall som ska
användas. Det går att ändra texten på ämnesraden och i meddelandet. Om man vill ange
en egen text, välj ”Ingen mall”. Om man inte har valt någon e-postmall eller om mallar
saknas, visas dokumentnamnet och numret på dokumentet automatiskt på ämnesraden.
Vid e-post av t.ex. en orderbekräftelse visas texten Orderbekräftelse och ordernumret på
ämnesraden. Informationen kan ändras.
I Sellus kan man lägga upp en standardmall per dokumenttyp. Standardmallen hämtas
automatiskt vid e-post. Det går att byta till en annan mall alternativt välja ”Ingen mall”.
När kassören väljer Grön/Betala för att slutföra ett köp visas en förhandsgranskning av
dokumentet, i exemplet en orderbekräftelse, som måste godkännas innan utskrift sker
till skrivare och/eller e-postas till kund.
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Fältet ”Antal exemplar för utskrift” uppdateras med det antal som är angivet i
Excellence Retail Verktyg. Om man inte har ställt in antal exemplar i Verktyg föreslås
att 1 exemplar ska skrivas ut till skrivare. Antalet kan ändras.
Om det finns en e-postadress upplagd på kunden hämtas kundens e-postadress
automatiskt. När man markerar fältet ”Skicka e-post till” kan man ange en e-postadress
eller ändra den föreslagna e-postadressen.
I dialogrutan väljer man Grön/Acceptera för att godkänna dokumentet. Dokumentet
skrivs ut till skrivare i valt antal exemplar. Om man har markerat fältet ”Skicka e-post
till” skickas dokumentet med e-post till angiven e-postadress.
För att underkänna utskriften, välj Röd/Avbryt. Aktuellt köp finns kvar på skärmen.
Dokumenten kan även skickas via e-post när man väljer Orange/Skriv ut.
Om man har valt att dölja logotyp och/eller sidfot och man väljer att e-posta dokument
kommer logotyp och sidfot att visas även om man har valt att dölja fälten. Inställningen
utförs i Verktyg i fliken Rapporter.
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Om man vill att det ska skickas en kopia till avsändaren, görs en inställning i Sellus i
Inställningar. Markera fältet ”Skicka kopia till avsändaren” i menyvalet Notifiering
under rubriken Allmänt.
Det senaste dokumentet som är utskrivet eller e-postat sparas lokalt på datorn i pdfformat i katalogen %ProgramData%\ExcellenceRetailPOS\Documents. Filnamnet
består av datum, klockslag, dokumentnamn och dokumentnummer.
Exempel: 2020-10-20 15 11 21 Orderbekräftelse #500038.pdf
E-posta stort kvitto
För att kunna e-posta stort kvitto måste funktionen aktiveras i Verktyg i fliken Kvittoutskrifter genom att markera fältet ”E-posta kvitto”.
När man slutför ett köp visas en dialogruta där det finns ett val att e-posta kvittot. Om
man har förvalt litet kvitto och väljer alternativet ”E-post” i dialogrutan kommer ett
stort kvitto att e-postas.

Det visas en förhandsgranskning av kvittot som måste godkännas innan kvittot e-postas
till kund.
Om det finns en e-postadress upplagd på kunden hämtas kundens e-postadress
automatiskt. Man kan ange en e-postadress om det saknas på kunden eller ändra den
föreslagna e-postadressen. Det går även att e-posta kvitto till Kontantkunden.
Om det finns upplagda e-postmallar i Sellus får man välja vilken e-post-mall som ska
användas. Det går att ändra texten på ämnesraden och i meddelandet. Om man vill ange
en egen text, välj ”Ingen mall”. Om man inte har valt någon e-postmall eller om mallar
saknas, visas texten Kvitto och kvittonumret automatiskt på ämnesraden. Informationen
kan ändras.
I Sellus kan man lägga upp en standardmall för kvitto. Standardmallen hämtas
automatiskt vid e-post. Det går att byta till en annan mall alternativt välja ”Ingen mall”.
Om man väljer att e-posta kvitto vid återköp kommer ett stort kvitto att skickas med epost och återköpsslipen som kunden ska underteckna skrivs ut på kvittoskrivaren.
Texten ”Elektroniskt kassakvitto” visas på kvitton som skickas med e-post.
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Spara
Det finns möjlighet att spara ett underlag utan att göra utskrift. Välj Grå/Fler,
Blå/Spara.
När man har valt att underlaget ska sparas som offert, order eller följesedel visas en
förhandsgranskning av dokumentet. Välj Grön/Acceptera för att spara underlaget.
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Ändra rad
För att göra ändringar på en registrerad artikelrad, markera aktuell artikelrad och tryck
Gul/Ändra och Grön/Ändra rad, detta fönster visas:

Artikelns benämning kan inte ändras.
Informationen under rubriken Original visar den ursprungliga informationen på
artikelraden, d.v.s. före ändring. Ändringar anges under rubriken Redigerad.
Priset på artikeln kan ändras. Ställ markören på raden Ordinarie pris. Ange á-priset på
artikeln och tryck Enter. Á-priset ändras på vald artikelrad. Observera att artikelns ápris inte ändras på artikeln i Artikelregistret i Sellus.
För att ändra antal på artikeln, ställ markören i fältet Antal. Ange antal och tryck Enter.
För att ändra levererat antal av artikeln, ställ markören i fältet Levererat antal. Ange
levererat antal och tryck Enter.
Det går att ange rabatt i procent eller ett rabattbelopp på vald artikelrad. För att ange en
rabatt i procent, ställ markören i fältet Rabatt %. Ange rabatt i procent och tryck Enter.
För att ange ett rabattbelopp, ställ markören i fältet Rabattbelopp. Ange rabattbelopp
och tryck Enter. Fältet Radbelopp visar beloppet efter avdragen rabatt.
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Det finns möjlighet att ändra anskaffning på artiklar. Denna funktion måste aktiveras i
Excellence Retail Verktyg. Se manualen för Excellence Retail Verktyg för mer
information.
För information om beställning av artiklar, se rubriken Beställ artikel.
Det går att ändra serienummer och notat på vald artikelrad.
Om man har tilläggsmodulen för flera lagerställen går det att ändra lagerställe på vald
artikelrad.
Det går att dölja priser och belopp på vald artikelrad. När fältet ”dölj priser/belopp”
markeras kommer priset att visas med kursiv stil i kassabilden för att visa att priset är
dolt. Priset på artikeln kommer inte att skrivas ut på offert, order, följesedel och faktura.

Ändra PLU
Det går att ändra PLU-nummer på vald artikelrad. Välj Grå/Ändra PLU så öppnas
nedanstående dialogruta. Skriv in det nya PLU-numret i fältet och välj Grön/Acceptera.
PLU-numret (streckkoden) uppdateras på artikeln i Artikelregistret i Sellus.

När önskade ändringar är registrerade i formuläret, tryck Grön/Acceptera för att stänga
dialogrutan och flytta över informationen till butiksbilden.

Töm rad
För att ta bort en artikelrad i en pågående försäljning, markera önskad rad och välj
Gul/Ändra och sedan Blå/Töm rad. Alternativt markerar man önskad rad och trycker på
Delete-tangenten för att ta bort raden.
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Textrad
Det finns möjlighet att lägga till textrader på kvitton. Tryck Grå/Fler, Grå/Fler,
Grå/Fler och sedan Blå/Textrad

Skriv in valfri text och tryck sedan Grön/Acceptera. Det går inte att ange ett belopp till
textrader.

Visa radinformation
Det finns möjlighet visa detaljerad information om artiklarna i butiksbilden.
För att aktivera/avaktivera funktionen Visa radinformation, välj Grå/Fler, Grå/Fler,
Grå/Fler och Röd/Visa radinformation.
När funktionen är aktiverad visas information om bl.a. täckningsbidrag, täckningsgrad,
anskaffningsvärde, lagerantal, disponibelt antal, beställt antal och antal att beställa.
Informationen visas längst ner i butiksbilden.

Visning av inpriser/ marginaler
Det finns möjlighet att slå av/på visning av inpriser och marginaler i programmet. Detta
påverkar alla bilder i programmet, inklusive rapporter.
För att aktivera/avaktivera funktionen, välj Grå/Fler, Grå/Fler, Grå/Fler och Grön/Dölj
inpris/marginaler. Om man vill att inpriser/marginaler ska vara avaktiverat som
standard går det att ställa in i Verktyg. Se manualen för Excellence Retail Verktyg för
mer information.

Visa lagerinformation
För att se lagerinformation på en artikel, markera raden och välj Grå/Fler, Grå/Fler,
Grå/Fler och Orange/Lagerinfo. Information om lagerantal, reserverat antal och beställt
antal visas i dialogrutan. Externt lager hämtas automatiskt. Om butiken har
tilläggsmodulen Flera lagerställen visas informationen per lagerställe.
Funktionen visa lagerinformation kan även öppnas från artikelsöken.
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Uppläggning av kund
Ny kund
För att lägga upp en ny kund, välj Grå/Fler, Grå/Fler och Blå/Ny kund. Följande fönster
öppnas:

Kundnummer kan anges på två olika sätt. Alternativ ett är att använda en löpande
kundnummerserie, då hämtas nästa lediga kundnummer automatiskt när man väljer
Blå/Nästa lediga kundnummer. Startnumret för kundnummerserien är 10000. Observera
att funktionen hämta nästa lediga kundnummer endast fungerar när kassan är online.
Alternativ två är att ange ett valfritt kundnummer i kundnummerfältet.
Om man markerar en kund som kreditspärrad innebär det att det inte går att spara en
levererad order på kunden. En order som inte är levererad kan sparas som order.
Om kunden är en näringsidkare, markeras fältet näringsidkare.
Ange hur kunden ska momssättas, inklusive, exklusive eller utan moms. Det går att
ange antal nettodagar på kunden, kundgrupp och prislista.
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Tryck Grön/Välj för att spara kunden. Den nya kunden sparas i Kundregistret i Sellus.
Kunden blir också vald kund i butiksbilden.

Ändra kunduppgifter
Om man vill ändra kunduppgifter vid en pågående försäljning, välj Gul/Ändra,
Röd/Kund. Alla fält går att ändra utom kundnummer.
För att ångra inmatad information, välj Grå/Återställ. De nya uppgifterna sparas när
man trycker Enter i sista fältet eller trycker Grön/Välj.
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Det öppnas en dialogruta där man får välja om uppgifterna bara ska ändras på det
aktuella kvittot eller om uppgifterna även ska sparas i kundregistret.
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Leverans
Delleverera
Sök fram aktuell order genom att välja Röd/Sök och sedan Blå/Sök order.
Markera aktuell artikelrad som ska levereras i huvudfönster. Tryck på Gul/Ändra,
Orange/Leverans och Orange/Leverera rad. Antalet levererade artiklar för aktuell rad
uppdateras.
Avsluta med att trycka Grön/Betala, Gul/Andra betalsätt och Grön/Följesedel. Detta
fönster öppnas:

Ange kundreferens som är obligatoriskt och eventuellt kundordernummer.
Information om betalningsvillkor hämtas från Kundregistret. Antal nettodagar kan
ändras på ordern.
Det går att ange en fakturaavgift på ordern. Beloppet anges inklusive moms. Om man
har angett att kunden ska betala en fakturaavgift i Kundregistret hämtas fakturaavgiften
som är angiven i Inställningar i Sellus. Det föreslagna beloppet kan ändras.
Om godsmottagare är upplagd på kunden kan man välja önskad godsmottagare ur
tabellen. Det finns även möjlighet att ändra leveransadressen på vald godsmottagare på
aktuell order alternativt markera fältet ”Spara godsmottagare” så sparas ändringen även
i Kundregistret. Det går även att skapa en ny godsmottagare genom att skriva in
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leveransadressen. Om fältet ”Spara godsmottagare” markeras sparas ändringen även i
Kundregistret.
Det går att ange notat på ordern. Informationen visas i notatfältet i Orderbilden och
Kundreskontran i Sellus. Om man gör en inställning i Excellence Retail Verktyg visas
informationen i kundinformationsrutan längst ner till vänster i kassabilden.
I formuläret kan man lägga in information om leveransdatum, leveransvillkor och
leveranssätt på en order. För att ange leveransdatum, klicka på almanackan och välj ett
datum eller ange ett datum i fältet i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD.
Information om leveransvillkor och leveranssätt hämtas från Kundregistret. Det går att
välja leveransvillkor och leveranssätt ur tabellen eller skriva in en text.
Tryck på Grön/Acceptera. En förhandsgranskning av följesedeln visas som måste
godkännas innan utskrift sker till skrivare och/eller e-postas till kund.
Välj Grön/Acceptera för att godkänna utskriften. Delleveransen registreras på ordern.
Följesedeln skrivs ut till skrivare i valt antal exemplar. Om man har markerat fältet
”Skicka e-post till” skickas följesedeln med e-post till angiven e-postadress.
En dialogruta öppnas där man väljer om ordern är klar att faktureras. Om man väljer
Grön/Ja kommer status på ordern att ändras till Faktura och fältet Faktureras markeras.
Om man väljer Röd/Nej kommer status på ordern att ändras till Faktura men fältet
Faktureras markeras inte.

Om kunden vill delbetala, se avsnittet Förskottsbetalning.
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Leverera allt
Plocka upp aktuell order. Tryck på Gul/Ändra, Orange/Leverans och Blå/Leverera allt.
Antalet levererade artiklar skrivs om på alla rader.
Avsluta med att tryck Grön/Betala och välj aktuellt betalsätt. Att artiklarna levereras
registreras på aktuellt orderunderlag och kvitto eller följesedel skrivs ut beroende på val.

Avleverera
Om man vill avleverera en artikelrad på en order, markera aktuell artikelrad och tryck
Gul/Ändra, Orange/Leverans och Gul/Avleverera rad. Den markerade raden sätts som
ej levererad.
För att avleverera alla artikelrader på aktuell försäljning, tryck Gul/Ändra,
Orange/Leverans och Röd/Avleverera allt. Alla rader sätts som ej levererade.

Leveransplan
För att öppna leveransplan, välj Gul/Ändra, Orange/Ändra leverans och sedan
Grön/Leveransplan.
I formuläret kan man bl.a. lägga in information om leveransdatum, leveransvillkor och
leveranssätt på en order. För att ange leveransdatum, klicka på almanackan och välj ett
datum eller ange ett datum i fältet i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD.
Information om leveransvillkor och leveranssätt hämtas från Kundregistret. Det går att
välja leveransvillkor och leveranssätt ur tabellen eller skriva in en text.
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Det går även att ange kundreferens, kundordernummer, nettodagar, fakturaavgift,
godsmottagare, leveransadress och notat. För mer information, se avsnittet Registrera
och avsluta köp.
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Beställ artikel
Det finns möjlighet att skapa inköpsunderlag vid försäljning i kassan.
Beställningsunderlag skapas genom att markera aktuell artikelrad och trycka
Gul/Ändra, Grön/Ändra rad. Nedanstående fönster öppnas:

För att ett inköps-/beställningsunderlag ska skapas måste en leverantör vara angivet på
artikeln och aktuell leverantör finnas upplagd i Sellus. Leverantörsnumret måste vara
identiskt för artikel och leverantör.
Ange antal att beställa på raden Beställ. Tryck Grön/Acceptera för att stänga
dialogrutan och flytta över informationen till kassabilden.
Skapa beställning till order
När man anger beställt antal i en pågående order (d.v.s. artikeln är avlevererad) kommer
det att skapas ett inköpsunderlag i Sellus med kundens ordernummer på inköpets
orderrad. Om det redan finns ett inköpsunderlag på leverantören med status Att beställa,
fylls den på med den nya beställningen.
Om beställt antal överstiger det antal som finns på ordern, kommer det att skapas två
rader på beställningen. Det skapas en rad som är kopplad till ordernumret och en rad
som beställs till lager.
För artiklar som har lagerstatus ”beställ vid order” i Artikelregistret i Sellus avlevereras
artikeln och en beställning skapas automatiskt som är kopplad till ordern. En beställning
skapas oavsett om artikeln finns i lager eller inte.
Under artikelbenämningen i butiksbilden visas information om att en beställning är
skapad till order, se bild på nästa sida.
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Skapa beställning till lager
När man anger beställt antal kommer det att skapas ett inköpsunderlag i Sellus med
ordernummer 0 på inköpets orderrad. Om det redan finns ett inköpsunderlag på
leverantören med status Att beställa, fylls den på med den nya beställningen.
För artiklar som har lagerstatus ”kompletteringsbeställ till lager” i Artikelregistret i
Sellus skapas automatiskt en beställning vid försäljning av artikeln. Om man även anger
beställt antal kommer det att skapas en beställning på levererat antal + beställt antal.
Exempel:
Om man säljer 3 st av en artikel som har lagerstatus ”kompletteringsbeställ till lager”
och beställer 2 st (d.v.s. anger 2 på raden Beställ) kommer det att skapas ett
inköpsunderlag med 5 st.
Under artikelbenämningen i butiksbilden visas information om att en beställning är
skapad till lager, se bild på nästa sida.
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Förskottsbetalning
Påbörja ett köp genom att registrera in artiklar och välj Röd/Sök, Sök kunder för att
hämta en upplagd kund eller lägg upp en ny kund.
För att ett förskott ska skapas krävs att någon rad i det pågående köpet inte är
fullständigt levererat när Grön/Betala väljs.
Betaldialogen visar att den befinner sig i förskottsläge genom att texten FÖRSKOTT
visas högst upp till höger i betaldialogen.

Om annat betalsätt än kontant ska användas tryck på aktuell betalknapp. Ange mottaget
belopp och tryck Enter.
Det öppnas ett fönster där man bl.a. anger kundreferens och kundordernummer.
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Information om betalningsvillkor hämtas från Kundregistret. Antal nettodagar kan
ändras på ordern.
Det går att ange en fakturaavgift på ordern. Beloppet anges inklusive moms. Om man
har angett att kunden ska betala en fakturaavgift i Kundregistret hämtas fakturaavgiften
som är angiven i Inställningar i Sellus. Det föreslagna beloppet kan ändras.
Om godsmottagare är upplagd på kunden kan man välja önskad godsmottagare ur
tabellen. Det finns även möjlighet att ändra leveransadressen på vald godsmottagare på
aktuell order alternativt markera fältet ”Spara godsmottagare” så sparas ändringen även
i Kundregistret. Det går även att skapa en ny godsmottagare genom att skriva in
leveransadressen. Om fältet ”Spara godsmottagare” markeras sparas ändringen även i
Kundregistret.
Det går att ange notat på ordern. Informationen visas i notatfältet i Orderbilden och
Kundreskontran i Sellus. Om man gör en inställning i Excellence Retail Verktyg visas
informationen i kundinformationsrutan längst ner till vänster i kassabilden.
I formuläret kan man lägga in information om leveransdatum, leveransvillkor och
leveranssätt på en order. För att ange leveransdatum, klicka på almanackan och välj ett
datum eller ange ett datum i fältet i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD.
Information om leveransvillkor och leveranssätt hämtas från Kundregistret. Det går att
välja leveransvillkor och leveranssätt ur tabellen eller skriva in en text i fältet.
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Välj Grön/Acceptera. Förskottsbetalningen registreras tillsammans med ordern med
hänvisning till ett kvittonummer. Samtidigt skrivs kvittot ut för förskottsbetalningen och
tillhörande orderbekräftelse.
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Försäljning med individ och variant
Försäljning av individartiklar
När man registrerar köp med artiklar som är markerad som individ öppnas nedanstående
fönster där man får välja vilken individ som ska säljas. Alla individer som finns i lager
och är säljbara visas i listan.
Det går att göra urval på individnummer och serienummer. Individnumret visas i
kolumnen Id. Ange sökvärde på raden Filter. Resultatet av sökningen uppdateras utifrån
det som skrivs på raden Filter.

Information om á-pris och inpris som visas i sökrutan hämtas i första hand från
individen. Om individen saknar á-pris och inpris visas artikelns ordinarie utpris och
artikelns inpris.
För att se lagerinformation på artikeln, välj Grå/Lagerinfo. Information om lagerantal,
reserverat antal och beställt antal visas per lagerställe.
Välj en individ i listan och välj Grön/Acceptera.
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Individens serienummer och individnummer visas under artikelraden. Individnumret
motsvaras av Id-numret.
Om man vill byta till en annan individ, markera raden och välj Gul/Ändra,
Grön/Ändra rad. Fönstret för ändra rad öppnas. Välj Gul/Välj individ så öppnas
fönstret för val av individ. Välj en annan individ i listan och välj Grön/Acceptera.
Om det är ett annat pris på den individ man byter till visas en dialogruta där man får
välja om priset ska uppdateras.

Det går att skapa order på individartiklar även om det saknas individer på lager. Välj
”Ingen individ” i sökfönstret för val av individ. Artikeln går inte att leverera när det
saknas individer på lager. När det finns individer på lager kan man välja individ. Välj
Gul/Ändra, Grön/Ändra rad. Fönstret för ändra rad öppnas. Välj Gul/Välj individ så
öppnas fönstret för val av individ. Välj en individ i listan och välj Grön/Acceptera.
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Välj Grön/Betala för att slutför köpet.
Individens serienummer visas på utskrifter.
Försäljning av variantartiklar
När man registrerar köp med variantartiklar och anger eller skannar in variantens alias,
hämtas varianten automatiskt.
När man anger artikelnumret för variantartikeln öppnas nedanstående fönster där man
får välja vilken variant som ska säljas. Alla tillgängliga varianter visas i listan. För att en
variant ska bli tillgänglig måste den antingen finnas i lager eller vara upplagd som alias.
Det går att göra urval på informationen i variantrader och variantkolumner, i detta fall
färg och storlek. Ange sökvärde på raden Filter. Resultatet av sökningen uppdateras
utifrån det som skrivs på raden Filter.

För att se lagerinformation på artikeln, välj Grå/Lagerinfo. Information om lagerantal,
reserverat antal och beställt antal visas per variant och lagerställe.
Välj en variant i listan och välj Grön/Acceptera.
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Information om vald variant visas under artikelraden.
Om man vill byta till en annan variant, markera raden och välj Gul/Ändra,
Grön/Ändra rad. Fönstret för ändra rad öppnas. Välj Gul/Byt variant så öppnas fönstret
för val av variant. Välj en variant i listan och välj Grön/Acceptera.
Välj Grön/Betala för att slutför köpet.
Variantinformationen visas på utskrifter.
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Integrerad våg
Integrerad våg är en tilläggstjänst till Excellence Retail.
Vågcertifikatets beteckning visas vid inloggning i kassan.

Inställningar
Inställningar för våg anges i Excellence Retail Verktyg. Se manualen för Excellence
Retail Verktyg för mer information.
Inställning av viktartiklar
Man behöver göra några inställningar i Sellus på de artiklar som ska vägas i kassan.
I fliken Information i Artikelregistret anges enhet på artikeln, t.ex. kg eller hg.
Priset anges i den valda enheten.
I fliken Lager anges antal i fältet ”Vikt per standardenhet”. Om vikten är i enhet kg
anges 1 i fältet. Vågen väger i enhet kg. Om enheten på artikeln är hg anges 0,1 och är
enheten gram anges 0,001 i fältet. Fältet visas med tre decimaler.
I fliken Lager markeras fältet ”Artikeln måste vägas”.
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Försäljning med integrerad våg
Vid försäljning av viktartiklar öppnas nedanstående formulär när artikelnumret
registreras/scannas.

När varan läggs på vågen beräknas vikten automatiskt. Priset på den vägda artikeln
visas i fältet Total.
Om man vill väga varan på nytt, välj Grå/Väg om så beräknas vikten igen.
Välj Grön/Acceptera för att överföra informationen till kassabilden.
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Information om vikt och pris i vald enhet visas.

Välj Grön/Betala för att slutföra köpet.
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Det går även att ange vikten manuellt genom att välja Orange/Manuell vikt och ange
vikten i fältet Vikt.

Välj Grön/Acceptera för att överföra informationen till kassabilden.
När kassören har angett vikten manuellt visas texten (Man) före vikten på artikelraden.

Om man säljer en viktartikel och väljer Röd/Avbryt för att stänga dialogrutan för våg,
stängs dialogrutan och varan blir inte vägd. Om man vill väga varan, markera raden och
välj Grå/Fler, Orange/Hämta vikt så öppnas dialogrutan på nytt och varan kan vägas.
Om en artikel redan är vägd när man väljer Grå/Fler, Orange/Hämta vikt visas
meddelandet ”Den valda artikeln är redan vägd”.
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Parkera kvitto
Kvittot kan parkeras tillfälligt för att slutföras vid ett senare tillfälle. Att parkera kvittot
innebär inte att något är sparat, om t.ex. datorn stängs av försvinner eventuellt parkerade
kvitton. Tryck Grå/Fler och sedan Gul/Parkera Kvitto.

Nytt kvitto
Om man vill avbryta registreringar i en pågående kassaförsäljning och börja på ett nytt
kvitto, välj Grå/Fler, Röd/Nytt kvitto.
En dialogruta öppnas där man får bekräfta eller ångra att det påbörjade köpet ska
avbrytas.

Öppna kassalåda
Om man vill öppna kassalådan utan att genomföra en försäljning i kassan, välj
Grå/Fler, Grå/Fler, Grå/Fler och Gul/Öppna kassalåda. Lådöppningen registreras på
X- och Z-rapporten.
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Logga ut
För att logga ut och avsluta Excellence Retail, tryck Grå/Fler och Grön/Logga ut.
Om det finns en pågående, ej avslutad försäljning visas nedanstående meddelande.

För att annullera pågående försäljning och logga ut, välj Grön/Annullera. För att
avbryta pågående utloggning välj Röd/Avbryt.
Väljer du att logga ut avslutas Excellence Retail och ställs i utloggat läge.
Ange lösenord och tryck Enter för att logga in på nytt.
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Försäljning när kassan är offline
När det är avbrott i kommunikationen kan köp genomföras i Excellence Retail. När
systemet är i offlineläge visas texten ”Affärsdata offline/FDT konfiguration offline”
med röd färg.
När kommunikationen är igång visas meddelandet ”Affärsdata online/FDT
konfiguration online”. Informationen överförs/synkroniseras automatiskt mellan Sellus
och Excellence Retail när Excellence Retail är igång.
Vi rekommenderar därför att Excellence Retail är igång hela tiden för att aktuell
information ska vara synkroniserad mellan affärssystemet och Excellence Retail.

Begränsning av funktionalitet
Det finns vissa begränsningar i funktionalitet när kassan är i offlineläge. Nedan beskrivs
vilka funktioner det gäller.
Inlösen av presentkort och tillgodo
När butiken ska lösa in ett presentkort eller tillgodo när kassan är offline, kommer inte
serienumret på presentkortet/tillgodot att kunna valideras. För att kunna lösa in
presentkort/tillgodo måste man göra en inställning i Excellence Retail Verktyg att man
tillåter inlösen av tomma serienummer. Information om hur inställningen ändras finns i
manualen för Excellence Retail Verktyg.
Tillgodoreskontran måste uppdateras manuellt i efterhand för de presentkort och
tillgodon som är inlösta när kassan var offline. Eftersom serienumret inte kan valideras
när kassan är offline blir inte tillgodoreskontran uppdaterad. En detaljerad beskrivning
av hur man går tillväga för att manuellt uppdatera tillgodoreskontran i efterhand finns i
en separat instruktion på www.fdt.se.
När man säljer presentkort eller återbetalar med tillgodo när kassan är offline, kommer
tillgodoreskontran att uppdateras automatiskt när kassan är online igen.
Kortbetalning
När kontakt saknas mot bank kan kortbetalning genomföras i vissa fall. Det beror på
vilket avtal butiken har med inlösande bank och kortutgivare. Se manualen för
Babs/Point i avsnittet ”Offlineköp” för ytterligare information.
Betalning av fakturor
Det går inte att betala fakturor när kassan är offline. Kassan måste ha kontakt med
kundreskontran för att betalning ska kunna genomföras.
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Order
Man kan skapa nya order när kassan är offline. Däremot bör man undvika att ändra eller
betala befintliga ordrar eftersom programmet inte kan göra nödvändiga kontroller i
offlineläge.
Om man t.ex. slutför ett köp av en förskottsbetald order i offlineläge sker ingen kontroll
om samma order hämtas upp från flera kassor samtidig. Det innebär att en order kan
betalas flera gånger. För att undvika att detta sker varnar programmet när nödvändiga
kontroller inte kan genomföras.
Skicka SMS
Det går inte att skicka SMS från kassan när kontakt med internet saknas.
Skicka e-post
När kontakt med internet saknas sker en fördröjning. Informationen lagras lokalt och
mailen skickas när det finns kontakt med internet.
Inställningar i Verktyg
Det går inte att ändra inställningar i Excellence Retail Verktyg när kassan är offline
p.g.a. att informationen sparas på servern.
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Kassaavstämning
En kassaavstämning ska göras varje dag om det har skett registreringar i kassasystemet.
Kassaavstämning, som innebär att meddela systemet hur mycket pengar och andra
värdepapper som finns i kassalådan, ska göras från varje kassastation.
Tryck på Grå/Fler, Grå/Fler och Grön/Avstämning, nu öppnas följande fönster:

Kassasystemets produktnummer och kassa-modellnummer visas längst ner till höger i
avstämningsfönstret.
Alla upplagda betalmedel visas i avstämningsbilden.
Standardinställningen är att alla betalsätt utom kontanter autosummeras vid avstämning.
Det går att göra en inställning i Excellence Retail Verktyg om man även vill att
kontanter ska autosummeras. En rekommendation är att räkna kontanterna manuellt för
att kontrollera att kassan stämmer.
I Excellence Retail Verktyg går det att ange ett gränsvärde för tillåten differens och göra
en inställning att eventuell differens visas vid avstämning.
För att registrera avstämda kontanter, markera raden Kontant och välj Orange/Ändra
rad eller tryck Enter. Nedanstående fönster öppnas där du anger belopp.
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Ange värdet av kontanter på den tomma inmatningsraden och tryck Enter. Antingen
anges allt i en klumpsumma eller så anger man antal * mynt-/sedelenhet och trycker
Enter. Tryck Enter eller välj Grön/Acceptera för att överföra värdet till avstämningsbilden.
För att avstämma kontanter i andra valutor, markera raden för valutan, t.ex. Kontant
EUR och välj Orange/Ändra rad eller tryck Enter.

Ange värdet av kontanterna i valutan på den tomma inmatningsraden och tryck Enter.
Antingen anges allt i en klumpsumma eller så anger man antal * mynt-/sedelenhet och
trycker Enter. Välj Grön/Acceptera för att överföra värdet till avstämningsbilden.
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Värdet av kortbetalning autosummeras. Värdet av dagens kortförsäljning i Excellence
Retail måste stämmas av mot kortsystemets summa. Hur denna avstämning görs beror
på vilket kortsystem butiken har, se manual för respektive kortsystem för information.
Det är viktigt att göra denna avstämning varje dag. Vid eventuella felaktigheter
underlättas felsökningen om avstämningen görs varje dag.
Värdet på mottagna presentkort autosummeras.
Värdet på mottagna och utställda tillgodohavanden autosummeras.
På de betalsätt som autosummeras kan man granska de transaktioner som ingår i
summan genom att markera raden och välja Orange/Ändra rad, se exemplet i bilden på
nästa sida. Varje transaktion tidsstämplas och kvittonumret visas.

Vid felaktig inmatning, öppna inmatningsfönstret genom att markera den rad som ska
ändras och tryck Enter. För att ta bort en rad, markera raden och tryck på Grå/Ta bort
rad. Om alla rader ska tas bort, välj Orange/Ta bort alla rader. Det går även att manuellt
registrera in belopp.
Val kan göras mellan att ange vilket belopp som lämnas i växelkassa eller hur mycket
som plockas ut för bankning. Vid kassaavstämning görs en kontroll som förhindrar
negativt belopp vid bankning och på utgående växelkassa.
För att ange växelkassa som ska lämnas kvar i kassalådan markera raden Växelkassa
och välj Orange/Ändra rad eller tryck Enter. Nedanstående dialogruta öppnas där man
skriver in det belopp som ska lämnas i växelkassa. Tryck Enter eller välj
Grön/Acceptera för att överföra värdet till avstämningsbilden.
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Belopp för bankning justeras automatiskt till det avstämda beloppet minus
växelkassan.
För att ange belopp för bankning, markera raden Bank och välj Orange/Ändra rad eller
tryck Enter. Nedanstående dialogruta öppnas där man skriver in det belopp som ska
bankas. Tryck Enter eller välj Grön/Acceptera för att överföra värdet till avstämningsbilden.

Växelkassan justeras automatiskt till det avstämda beloppet minus bankposten.
För att ange växelkassa respektive vad som ska sättas in på bank för kontanter i andra
valutor, markera raden Växelkassa respektive Bank för aktuell valuta och gör enligt
ovan.
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Om det finns parkerade kvitton går det inte att genomföra kassaavstämningen. Det visas
information om det högst upp i avstämningsfönstret och knappen Grön/Acceptera blir
inaktiverad.
När avstämningen av vad som finns i kassan är klart tryck på Grön/Acceptera i
avstämningsfönstret. Då presenteras det som registrerats enligt exemplet nedan:

Tryck på Grön/Välj om avstämningen är korrekt. Excellence Retail ställs i utloggat
läge. Tryck på Röd/Avbryt för att backa tillbaka ett steg.
När man har godkänt avstämningen genom att trycka Grön/Välj skrivs det ut en Zdagrapport. En Z-dagrapport är en sammanställning av kassaregistrets registreringar för
en dags försäljning. Vid utskrift av Z-rapporten töms alla summeringar. Det skrivs ut en
Z-dagrapport per kassalåda.
Information om Z-rapport
Det som visas på en Z-rapport är registreringarna sedan föregående utskrift av en Zrapport. Vid utskrift av en Z-rapport töms alla summeringar. Enda sättet att få ut en Zrapport är att göra en kassaavstämning. Man behöver inte räkna pengarna men då
kommer inte avstämda belopp att visas på rapporten. Alla Z-rapporter får ett löpnummer
ur en obruten nummerserie.
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Återutskrift av Z-rapport
För att skriva ut en Z-dagrapport i efterhand, välj Grå/Skriv ut i avstämningsfönstret
och sedan Blå/Z-Rapport.
Alla tidigare utskrivna Z-rapporter visas i en lista. För varje Z-rapport visas datum och
klockslag när den skrevs ut, startdatum och antal kvitton som ingår i Z-rapporten.
För att förhandsgranska en rapport, klicka på önskad Z-rapport i listan.
Välj Grå/Skriv ut för att skriva ut Z-rapporten till skrivare.

Välj Grön/Stäng för att stänga formuläret.
Utskrift av X-rapport
Om man vill se de registreringar som är gjorda i kassan sedan senast föregående Zdagrapport, kan man skriva ut en X-rapport. Utskrift av en X-rapport tömmer inte
summeringarna. För utskrift av en X-dagrapport, tryck på Grå/Skriv ut i avstämningsfönstret och sedan Orange/X-Rapport. Det skrivs ut en X-dagrapport per kassalåda.
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Ändring av ingående växelkassa
Det går att ändra ingående växelkassa i kassaavstämningsbilden. Dialogrutan öppnas
genom att trycka Blå/Ändra Växelkassa i avstämningsfönstret.
Information om ingående växelkassa visas. Skriv in beloppet i fältet och välj
Grön/Acceptera. Om växelkassan ska minskas anges ett minustecken framför beloppet.

Röd/Avbryt stänger dialogrutan utan att göra några ändringar.
Om man hanterar valutor visas alla upplagda kontanta betalmedel i en lista. Välj ur
listan vilket betalmedel som växelkassan ska ändras för. I exemplet ska växelkassan för
euro ändras.

Vid ändring av växelkassan skrivs det ut en slip med information om insatt/uttaget
belopp och aktuell växelkassa.
Beloppet redovisas på en separat rad på Z-dagrapporten med rubriken
”Insättning/uttag”.
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Avstämningsrapporter i Excellence Retail
Finansdepartementet har ställt krav på att det ska gå att ta ut Z-rapporter och X-rapporter
ur kassasystemet. Dessa kallas Z-rapport och X-rapport.

Z-rapport
Alla Z-rapporter får ett löpnummer ur en obruten nummerserie. Från Excellence Retail
kommer dessa att kallas Z.

Z-rapporter och X-rapporter
Det som visas på en Z-rapport eller X-rapport är registreringarna sedan föregående
utskrift av en Z-rapport. Vid utskrift av en Z-rapport töms alla summeringar, en utskrift
av en X-rapport tömmer däremot ingenting.
Enda sättet att skapa en Z-rapport är att göra en avstämning i Excellence Retail. Man
behöver inte räkna pengarna men då kommer detta inte att visas på rapporten.
För att skriva ut en Z-dagrapport i efterhand, välj Grå/Skriv ut i avstämningsfönstret
och sedan Blå/Z-Rapport. Skriv löpnumret på Z-dagrapporten på raden.
För utskrift av en X-dagrapport, tryck på Grå/Skriv ut i avstämningsfönstret och sedan
Orange/X-Rapport.
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Integrerad kassalåda
Enligt norsk kassalagstiftning ska en integrerad kassalåda vara ansluten till ett
kassaregister.
Det går inte att genomföra försäljning i kassan när en integrerad kassalåda inte är
ansluten. Det visas ett meddelande att det inte går att göra registreringar i kassan vid
uppstart av kassasystemet och när man trycker på Grön/Betala.
När en integrerad kassalåda inte är ansluten går det att registrera order och skriva ut
offert, orderbekräftelse och följesedel.
Kassalådan måste vara stängd för att kunna genomföra köp. Det visas en varning om
kassalådan är öppen.
Kontantfri kassa
Kontantfria kassor är undantagna kravet på en integrerad kassalåda. Inställning för
kontantfri kassa görs i Excellence Retail Verktyg.
Inställningen innebär att det inte går att betala med betaltyp kontant eller göra
återbetalning i kontanter. Det är inte möjligt att ange ingående växelkassa eller ändra
ingående växelkassa. Vid kassaavstämning går det inte att avstämma kontanter.
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Samtycke för lagring av personuppgifter
Enligt Dataskyddsförordningen (GDPR) behöver näringsidkare i vissa fall medgivande av
sina kunder för att lagra personuppgifter.
Förfrågan om samtycke kan skickas till kunder elektroniskt via e-post eller sms. Förfrågan
skickas i första hand med e-post. Om e-postadress saknas på kunden skickas ett sms om
kunden har ett mobilnummer angivet och det finns ett sms abonnemang med FDT.
Det går även att godkänna samtycke manuellt.
Förutsättningar för att kunna skicka förfrågan om samtycke:
1. Informationstext för samtycke måste finnas. Det anges i Inställningar i Sellus.
2. Det måste finnas en e-postadress eller mobilnummer registrerat på kunden.
3. För att skicka sms behövs ett sms abonnemang. Om abonnemang för sms
saknas, kontakta FDT för att beställa ett abonnemang.

Skicka begäran om samtycke
Det går att skicka begäran om samtycke för lagring av personuppgifter i samband med
att en kund skapas eller ändras.
Formuläret för att skapa ny kund öppnas genom att välja Grå/Fler/ Grå/Fler/Blå/Ny
kund. När man lägger upp en kund finns det möjlighet att skicka begäran om samtycke.
För att skicka begäran om samtycke på en befintlig kund väljer man Röd/Sök, Röd/Sök
kund för att söka/hämta kund. Välj sedan Gul/Ändra, Röd/Ändra kund.

88

FDT_Manual_Excellence Retail_NO ver 1.0.25

Om samtycke saknas på kunden visas texten ”Saknas” på raden Samtycke.
Ange information om e-post eller mobilnummer om uppgiften saknas på kunden.
Markera fältet ”Begär samtycke elektroniskt”.

Om e-postadress eller mobilnummer saknas går det inte att markera fältet. Om endast
mobilnummer finns angivet på kunden och sms abonnemang saknas går det inte heller att
markera fältet.
Välj Grön/Acceptera.
När man ändrar en befintlig kund visas nedanstående dialogruta.
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Välj Grön/Spara till databas.
Status ändras till ”Begäran skickad”.

När kunden klickar på länken i mailet/sms:et öppnas en webbsida med den informationstext
som är angiven i fältet "Text samtycke GDPR" i Inställningar i Sellus. En standardtext från
FDT visas efter informationstexten. Kunden har möjlighet att godkänna villkoren.
Status ändras till ”Godkänt" i Kundregistret för de kunder som har godkänt förfrågan.

Aktuell status för samtycke visas i kundinformationsrutan längst ner till vänster i butiksbilden om man har gjort inställning för det i Excellence Retail Verktyg.

Se rubriken ”Visa status på samtycke i kundinformationsrutan” för mer information.
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Godkänn samtycke manuellt
Om man inte vill skicka en begäran om samtycke elektroniskt till kunden kan samtycke
godkännas manuellt.
Markera fältet ”Manuellt godkänt samtycke”.

Välj Grön/Acceptera.
Status på samtycke ändras till ”Godkänt”.

Samtycke nekat
När man har skickat en begäran om samtycke och kunden inte har godkänt begäran om
samtycke inom 7 dagar blir status "Nekat".

Det går att skicka en begäran på nytt genom att markera fältet ”Begär samtycke
elektroniskt” och välja Grön/Acceptera.
Annullera godkänt samtycke
Det går att ta bort ett godkänt samtycke i Kundregistret i Sellus. Status för samtycke
ändras till ”Saknas" på kunden.
Fel vid begäran av samtycke
När man begär samtycke och det uppstår något fel så att samtycke inte kan skickas till
kunden visas ett felmeddelande med information om orsaken. Det kan t.ex. bero på
kommunikationsproblem mot servern.
Begäran av samtycke kan skickas på nytt genom att markera fältet ”Begär samtycke
elektroniskt” och välja Grön/Acceptera.
Det går även att godkänna samtycke manuellt genom att markera fältet ”Manuellt
godkänt samtycke” ” och välja Grön/Acceptera.
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Visning av avsändare på e-post och sms
Inställningar för e-post och sms anges i Inställningar i Sellus.
E-post

Inställningar för e-post anges i menyvalet Notifieringar under rubriken Allmänt.
I fältet Avsändare anges e-postadressen för avsändaren. E-postadressen kommer att
visas som avsändare för mottagaren av mailet.
Det går även att välja att lagerställets e-postadress eller användarens e-postadress ska
användas som avsändare.
SMS

Inställningar för SMS anges i menyvalet Notifieringar under rubriken Allmänt.
Avsändare är den som ska stå som avsändare för mottagaren av sms:et.
Mer information om inställning av SMS finns i manualen för SMS.
Visa status på samtycke i kundinformationsrutan
I Excellence Retail Verktyg kan man lägga till information i kundinformationsrutan i
butiksbilden.
För att lägga till fält som ska visas i kundinformationsrutan, öppna fliken Infotexter och
välj sedan fliken Kundinformation.
I första rutan visas alla tillgängliga fält som kan väljas. Markera fältet Samtycke. När
fältet är markerat blir symbolen med pil höger markerad och i fältet ledtext visas vilket
fält som är markerat.
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Klicka på pil höger så flyttas fältet Samtycke till rutan Valda fält. Det är dessa fält som
kommer att visas som kundinformation.
Tillagda fält hamnar längst ner i listan över valda fält. Om man vill flytta ett fält i listan,
markera fältet och klicka sedan på pil upp/pil ned för att flytta fältet i listan.
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Välj Grön/Spara konfiguration för att spara inställningarna. Tänk på att programmet
måste startas om för att ändringarna ska träda i kraft.
Fältet kommer sedan att synas i kundinformationsrutan längst ner till vänster i butiksbilden.
För mer information, se manualen för Excellence Retail Verktyg.
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