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Excellence Retail Verktyg 

Allmänt 

I Excellence Retail Verktyg kan man göra inställningar för kassasystemet, bl.a. 

inställningar för kortterminal och kunddisplay, presentkort och tillgodo, programmering 

av tangentbord och inställningar för rapporter. Det går även att skapa elektronisk 

journal.  

 

Flikarna ”Nuvarande konfiguration” och ”WCF logg” är endast avsedda att användas 

internt av FDT och är därför inte beskrivna i manualen. 

 

När man har ändrat inställningar i Verktyg måste programmet startas om för att 

ändringarna ska träda i kraft. För att starta om programmet stänger man ner 

programmet, även inloggningsrutan. Sedan startar man programmet på nytt och loggar 

in. Tänk på att om man har flera kassor, måste alla kassor startas om. 

 

Inloggning 

För att logga in i Verktyg anger man lösenordet och klickar därefter på ikonen längst 

ner till vänster i inloggningsbilden. För att kunna logga in i Verktyg behöver man  

ha administratörsrättigheter 
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Externa enheter 
I fliken Externa enheter gör man inställningar för bl.a. kortterminal, kvittoskrivare och 

kunddisplay. 

 

 
 

Kortterminal 

Om det inte är någon kortterminal kopplad till programmet, markeras alternativet 

”Ingen”. 

 

Babs/Verifone 

Om man har kortterminal från Babs eller Verifone markeras alternativet 

”Babs/Verifone”. Ange IP-adress och port i respektive fält. 
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Markera valet ”skriv alltid ut butikens kortslip” om det alltid ska skrivas ut en kortslip 

till butiken. Standardinställningen är att det endast skrivs ut en kortslip till butiken vid 

återköp och signaturköp.  

 

Normalt påbörjas en korttransaktion direkt kassören har registrerat den första artikeln 

och kunden kan sätta i/dra kort i kortterminalen. Om man vill att korttransaktionen inte 

ska påbörjas förrän beloppet visas, markeras valet ”Vänta på belopp innan transaktionen 

påbörjas”. Det innebär att kunden inte kan sätta i/dra kort och ange koden förrän 

beloppet visas. 

 

Det går att göra en inställning som gör att kassören måste godkänna varje signaturköp. 

När inställningen ”Neka alla signaturköp utan tidigare godkännande från kassör” är 

aktiverad visas knappen "Tillåt signaturköp" efter att beloppet har godkänts. Om 

kassören inte har klickat på knappen innan signaturköpet är genomfört kommer köpet 

automatiskt att makuleras och kortköpet måste göras om. 

 

Nets 

Om man har Nets kortterminal markeras alternativet ”Nets”. 

 

Ange vilken comport kortterminalen är kopplad till på inmatningsraden. 

 

 
 

Westpay 

Om butiken har en kortterminal från Westpay markeras alternativet ”Westpay”. Ange 

terminalens IP-adress och terminal ID i respektive fält. Westpay tillhandahåller 

Terminal ID.  

 

Fälten Konfigurationsvärd och Auktoriseringsvärd kommer förifyllda och behöver inte 

ändras om inte Westpay meddelar annat. Fältet Port kan lämnas tomt. 

 

 
 

Markera valet ”skriv alltid ut butikens kortslip” om det alltid ska skrivas ut en kortslip 

till butiken. Standardinställningen är att det endast skrivs ut en kortslip till butiken vid 

återköp och signaturköp.  
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Kvittoskrivare 

Om det inte är någon kvittoskrivare kopplad till programmet, markeras alternativet 

”Ingen”. 

 

Nätverk 

Om kvittoskrivaren är nätverksansluten markeras alternativet ”Nätverk”. Ange Ip-adress 

och port på respektive rad. 

 

 
 

För Epson kvittoskrivare med gränssnitt UB-E04 kan man aktivera kompabilitetsläge.  

Standardinställningen är inaktiverad. 

 

Seriell 

Om kvittoskrivaren är seriell markeras alternativet ”Seriell”. Ange portnamn och baud 

rate på respektive rad. 

 

 
 

Kunddisplay 

Om det är en kunddisplay kopplad till programmet, markera fältet ”Använd 2 x 20 

kunddisplay”. 

 

Skriv in önskad text som ska visas på kunddisplayen när inget kvitto är aktivt. 

 

Ange portnamn och baudrate för display i respektive fält. 

 

Välj protokoll för kunddisplay ur tabellen. 
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Kunddisplay - sekundär skärm 

Om man har en sekundär skärm för kunddisplay markeras fältet ”Sekundär skärm för 

kunddisplay”. 

 

 
 

Ange URL för vilken information som ska visas på skärmen utan aktivt kvitto. Det går 

att ange URL för visning med aktivt kvitto med bild ovanför text och URL för visning 

av bild till höger om texten. Med aktivt kvitto menas att det finns ett pågående köp. 

 

Våg 

Våg är en tilläggsmodul till Excellence Retail. 

 

Om man ska koppla en våg till kassasystemet markeras fältet ”Använd våg”. Ange vilken 

COM-port vågen är kopplad mot i fältet Portnamn. 

 

Oftast räcker det att ange COM-port för vågen. Om ytterligare inställningar behöver göras 

för vågen, klicka på Avancerade inställningar. 

 

 
 

Våg från Stathmos ska vara inställd på protokoll P13. 

 

CashGuard 

CashGuard är en tilläggsmodul till Excellence Retail. 

 

COM-port för CashGuard anges i fältet COM-port. 
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Välj Grön/Spara konfiguration för att spara inställningarna eller Röd/Avbryt för att 

stänga formuläret utan att spara ändringarna. 

 

Tänk på att programmet måste startas om för att ändringarna ska träda i kraft. 

Stäng ner programmet, även inloggningsrutan. Starta programmet på nytt och logga in. 

Tänk på att om man har flera kassor, måste alla kassor startas om. 
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Tangentbord 
I fliken Tangentbord kan man programmera tangenter på tangentbordet. Det är vissa 

tangenter på kassatangentborden som kan programmeras. 

 

 
 

För att lägga till en funktion på en tangent, börja med att klicka på den grå listen ”Lägg 

till/ändra” längst ner i formuläret. Nedanstående meddelande visas.  

 

 
 

Tryck på den tangent som ska konfigureras. 

 

Om man vill ändra funktion på en programmerad tangent, markera den tangent som ska 

ändras genom att klicka på raden i formuläret. Klicka sedan på den grå listen ”Lägg 

till/ändra” längst ner i formuläret.  
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Välj önskad funktion för vald tangent från listan.  

 

 
 

Det går även att skriva in ett eget kommando i textrutan. Man kan t.ex. skriva in ett 

artikelnummer eller ange en streckkod i fältet. 

 

 
 

När man har valt funktion alternativt angivit ett eget kommando, välj Grön/OK. 

Röd/Avbryt stänger dialogrutan utan att spara vald funktion. 

 

Välj Grön/Spara konfiguration för att spara inställningarna. Om man vill stänga 

formuläret utan att spara ändringarna, välj Röd/Avbryt. 

 

Tänk på att programmet måste startas om för att ändringarna ska träda i kraft. 

Stäng ner programmet, även inloggningsrutan. Starta programmet på nytt och logga in. 

Tänk på att om man har flera kassor, måste alla kassor startas om. 
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Allmänt 
Under fliken Allmänt finns ett antal inställningar man kan göra, bl.a. ställa in om man 

vill få en varning vid förskott, välja förvald sökmetod på kvitto och om ändring av 

anskaffningspris ska tillåtas. 

 

 
 

Språk 

Man kan välj svenska, engelska eller norska som språk i programmet. Standardinställ-

ningen är svenska. 

 

Logga ut efter färdigt köp 

Om man vill att programmet ska logga ut efter genomfört köp, markeras fältet ”Logga 

ut efter färdigt köp”. Inloggningsrutan visas och kassören får logga in efter genomfört 

köp. 

 

Logga ut/lås vid inaktivitet 

Om man vill att programmet automatiskt ska logga ut/låsa programmet vid inaktivitet, 

anges en tidsgräns i sekunder på raden. Lägsta tidsgräns är 30 sekunder. Användaren 

blir utloggad vid inaktivitet efter angiven tidsgräns. Om det finns ett pågående köp eller 
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en pågående kassaavstämning kommer programmet att låsas när angiven tidsgräns 

överskrids. Användaren uppmanas att ange lösenord för att låsa upp programmet.  

 

Inaktivera tolkning av streckkoder 

Om man vill inaktivera tolkning av streckkoder som har en viss innebörd, t.ex. 

tidningar, pant och vikt, markeras fältet ”Inaktivera tolkning av streckkoder”. 

Vanliga streckkoder går att scanna även om fältet är markerat. 

 

Aktivera/avaktivera varningsdialoger 

Det finns möjlighet att ställa in om man vill få upp ett varningsmeddelande vid förskott 

och om artiklar har sortimentsstatus ”utgående från leverantör”, ”utgående från eget 

lager” och ”utgått”.  

 

Företagsnamn från lagerställe 

Markera fältet om företagsnamnet på kvitton och orderdokument ska hämtas från 

aktuellt lagerställe. Information om lagerställe läggs upp i Inställningar i Sellus.  

 

Maximera huvudmenyn 

Om man vill att programmet ska startas i maximerat läge, markeras fältet ”maximera 

huvudmenyn”. 

 

Förvald sökmetod på kvitto 

Det finns möjlighet att välja förvald sökmetod vid sökning av kvitto. Välj önskad 

sökmetod ur tabellen. 

 

Fullständig sökning – Söker på kvittonummer, kundordernummer, säljarens namn, 

kundens namn, kundnummer och kvittoradernas artikelnummer och benämningar. Flera 

söktermer kan anges. När man anger flera söktermer anges ett mellanslag mellan 

sökvärdena. 

 

Exempel:   

Om sökning görs på kundens namn och artikelnummer kan det se ut enligt nedan: 

 
                  

 

Snabb sökning – Söker på kvittonummer, kundordernummer, säljarens namn, kundens 

namn och kundnummer. Flera söktermer kan anges, se exemplet ovan. 

 

Endast kvittonummer – Söker på kvittonummer som startar med söktexten. 

När man söker kvitto i programmet kan man enkelt växla sökmetod och tillfälligt välja 

en annan sökmetod än den förvalda. 

 

Återställ menyer  

Inställningen kan användas när man har redigerat menyer. Inställningen ”Återställ 

menyer när en artikel läggs till” återställer menyerna i huvudfönstret när man t.ex. 

trycker på en artikelknapp (en knapp med funktionen ”Lägg till artikelrad”). Det innebär 
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att när man trycker på en artikelknapp hamnar man i huvudmenyn, i annat fall stannar 

man kvar i befintlig meny. 

 

Sök endast på ordrar från lokalt lagerställe 

Det går att välja om man vill söka på alla ordrar eller endast ordrar från eget lagerställe 

vid sök av order. Vid sök av order kan man växla mellan att söka på eget lagerställe 

eller alla ordrar. Om man vill att förvald sökmetod ska vara att endast söka ordrar från 

eget lagerställe, markeras fältet. 

 

Dölj inpriser/marginaler 

Det finns möjlighet att slå av/på visning av inpriser och marginaler i programmet. Detta 

påverkar alla bilder i programmet, inklusive rapporter.  

 

Det går att växla mellan att aktivera/avaktivera funktionen i programmet. Om inpriser/-

marginaler ska vara avaktiverat som standard markeras fältet ”dölj inpriser/marginaler”. 

 

Tillåt ändring av anskaffningspris 

Det finns möjlighet att ändra anskaffningpris på artiklar. För att aktivera funktionen 

markeras fältet ”tillåt ändring av anskaffningspris”. Anskaffning kan då ändras på 

registrerade artikelrader via Gul/Ändra, Grön/Ändra rad. 

 

Skärmtangentbord  

Om man vill ha ett skärmtangentbord markeras ”Använd skärmtangentbord”. Ett 

skärmtangentbord visas då under dialogfönstret. Touchfunktionen är en tilläggsmodul 

till Excellence Retail. Observera att för att få tillgång till skärmtangentbordet krävs en 

inställning av FDT. 

 

Välj Grön/Spara konfiguration för att spara inställningarna eller Röd/Avbryt för att 

stänga formuläret utan att spara ändringarna. 

 

Tänk på att programmet måste startas om för att ändringarna ska träda i kraft. 

Stäng ner programmet, även inloggningsrutan. Starta programmet på nytt och logga in. 

Tänk på att om man har flera kassor, måste alla kassor startas om. 
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Kvittoutskrifter 

Allmänt 

I fliken Kvittoutskrifter, Allmänt, finns ett antal inställningar som berör kvittoutskrift. 

 

 
 

Standardtyp av kvitto 

Man kan välja om man vill att ett litet kvitto eller stort kvitto ska skrivas ut när man 

genomför köp. Om man vill välja typ av kvitto vid varje utskriftstillfälle väljer man 

alternativet Val, då får man en fråga varje gång man skriver ut ett kvitto. 
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E-posta kvitto 

Om man vill ha möjlighet att e-posta stort kvitto markeras fältet ”E-posta kvitto”. När 

man slutför ett köp visas en dialogruta där det finns ett val att e-posta kvitto. Om man 

har förvalt litet kvitto och väljer alternativet ”e-posta” i dialogrutan kommer ett stort 

kvitto att e-postas.  

 

 
 

Artikelnummer på litet kvitto 

Markera fältet ”artikelnummer på litet kvitto” om artikelnumret ska skrivas ut på litet 

kvitto. I annat fall skrivs endast benämningen ut på kvittot. 

 

Skriv ut bonussumma på kvitto 

Om man vill att uppnådd bonussumma ska skrivas ut på kvitton, markeras fältet ”skriv 

ut bonussumma på kvitto”. Bonussumman före aktuellt köp visas. Bonus är en 

tilläggsmodul till Excellence Retail. 

 

Kvittorad på litet kvitto 

Det finns möjlighet att välja hur radrabatt ska visas på litet kvitto när man lämnar 

radrabatt (radrabatt i % och/eller i kronor). När man lämnar köprabatt visas alltid 

köprabatten i procent och/eller kronor och total köprabatt på kvittot. 

 

Om man vill ändra standardinställningen för visning av radrabatt, välj önskat alternativ 

ur tabellen. 

 

• Standardinställning: 

Rabattbelopp, rabattprocent och total rabatt visas per artikelrad. 

 

• Endast total rabatt:  

Visar avdragen radrabatt som en totalsumma per artikelrad. 

 

• Rabatt beräknad som skillnad mellan a´-pris och radpris: 

Visar avdragen radrabatt som en totalsumma per artikelrad. 

När en artikel har ett specialpris som är lägre än a´-priset, visas mellanskillnaden 

som en rabatt. 

När man ändrar priset på en artikel via Ändra/Ändra rad i fältet radbelopp visas 

mellanskillnaden mellan a´-priset och radbeloppet som en rabatt. 

 

• Visar a´-pris. Rabatt beräknas som skillnaden mellan a´-pris och radpris: 

Artikelns ordinarie pris visas och avdragen radrabatt visas som en totalsumma 

per artikelrad. 
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När en artikel har ett specialpris som är lägre än a´-priset, visas mellanskillnaden 

som en rabatt. 

När man ändrar priset på en artikel via Ändra/Ändra rad i fältet radbelopp visas 

mellanskillnaden mellan a´-priset och radbeloppet som en rabatt. 

 

• Endast a´-pris:  

Artikelns ordinarie pris visas per artikelrad. 

 

 

Välj Grön/Spara konfiguration för att spara inställningarna eller Röd/Avbryt för att 

stänga formuläret utan att spara ändringarna. 

 

Tänk på att programmet måste startas om för att ändringarna ska träda i kraft. 

Stäng ner programmet, även inloggningsrutan. Starta programmet på nytt och logga in. 

Tänk på att om man har flera kassor, måste alla kassor startas om. 

 

Extra information på utskrifter 

I fliken Extra information på utskrifter går det att lägga till fält från artikeln som 

kommer att skrivas ut som extra rader på utskrifter. Informationen skrivs ut under 

artikelbenämningen.  
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I första rutan visas alla tillgängliga fält som kan väljas. Markera det fält som ska läggas 

till, exempelvis Artikelgrupp. När ett fält är markerat bli symbolen med pil höger 

markerad och i fältet Ledtext visas vilket fält som är markerat.  

 

Det går att ändra texten i fältet Ledtext om man vill att en annan text ska visas på 

utskrifterna. Det går även att lämna fältet tomt. 

 

Klicka på pil höger så flyttas fältet till rutan Valda fält. Det är dessa fält som visas under 

artikelbenämningen på utskrifter.  

 

 
 

För att lägga till extrafält markeras Extrafält under tillgängliga fält. Ange en ledtext och 

numret på det extrafält som ska visas. Om det t.ex. är extrafält 2 som ska visas anges 2 i 

fältet. Fältet ledtext kan lämnas tomt om endast informationen i extrafältet ska visas. 
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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. 

 

 
 

Om man vill ta bort ett fält markeras det fält som ska tas bort i rutan Valda fält. I 

nedanstående exempel ska fältet hemsida tas bort. När fältet är markerat blir symbolen 

med pil vänster markerad. Klicka på pilen så flyttas fältet tillbaka till rutan Tillgängliga 

fält och visas inte längre i rutan Valda fält. 

 

 
 

Välj Grön/Spara konfiguration för att spara inställningarna eller Röd/Avbryt för att 

stänga formuläret utan att spara ändringarna. 

 

Tänk på att programmet måste startas om för att ändringarna ska träda i kraft. 

Stäng ner programmet, även inloggningsrutan. Starta programmet på nytt och logga in. 

Tänk på att om man har flera kassor, måste alla kassor startas om. 
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Betalningar/presentkort/tillgodo 
I fliken Betalningar/presentkort/tillgodo kan man göra inställningar för presentkort, 

tillgodo, bonus och gräns för orimligt belopp vid betalning m.m. 

 

 
 

Presentkort 

 

Tillåt tomma serienummer vid betalning med presentkort 

Det går att göra en inställning som tillåter att fältet serienummer är tomt vid inlösen av 

presentkort. Observera att presentkort som saknar serienummer inte uppdateras i 

Tillgodoreskontran. 
 

Giltiga månader för sålda presentkort 

I fältet anges hur många månader som presentkort ska vara giltiga. Om fältet lämnas 

tomt föreslås en giltighetstid på 10 år vid försäljning av presentkort. 
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Försäljning av presentkort 

Det går att göra tre olika inställningar vid försäljning av presentkort beroende på om 

man har förtryckta presentkort eller om programmet ska skriva ut presentkort. Det går 

även välja om serienummer ska genereras automatiskt vid försäljning av presentkort. 

 

• Förtryckta presentkort med serienummer 

Om man har förtryckta presentkort med förtryckt serienummer väljs detta 

alternativ. Vid försäljning av presentkort sker ingen utskrift och presentkortets 

serienummer anges vid försäljningstillfället. 

 

• Förtryckta presentkort utan serienummer 

Om man har förtryckta presentkort utan förtryckt serienummer väljs detta 

alternativ. Vid försäljning av presentkort sker ingen utskrift men serienummer 

genereras automatiskt. 

 

• Skriv ut presentkort 

Om man inte har förtryckta presentkort och vill att programmet ska skriva ut ett 

presentkort i samband med försäljning av presentkort, markeras fältet ”Skriv ut 

presentkort”. Serienummer på presentkort genereras automatiskt. 

 

Tillgodo 

 

Tillåt tomma serienummer vid betalning med tillgodo 

Det går att göra en inställning som tillåter att fältet serienummer är tomt vid inlösen av 

tillgodo. Observera att tillgodo som saknar serienummer inte uppdateras i Tillgodo-

reskontran. 

 

Giltighetstid tillgodo (månader) 

I fältet anges hur många månader som tillgodo ska vara giltiga. Standardinställningen i 

programmet är att tillgodohavande har en giltighetstid på 10 år.  

Bonus 

 

Tillåt tomma serienummer vid betalning med bonus 

Det går att göra en inställning som tillåter att fältet serienummer är tomt vid inlösen av 

bonuscheckar. Observera att bonuscheckar som saknar serienummer inte uppdateras i 

Tillgodoreskontran. Bonus är en tilläggsmodul till Excellence Retail. 
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Allmänt 

 

Återbetalningssätt för tillgodon och presentkort 

Om presentkort eller tillgodohavandens värde överstiger köpesumman visas en 

dialogruta där valet görs om kunden ska få ett tillgodokvitto på överskjutande belopp 

eller om det ska betalas ut kontant.  

 

Om man vill att överskjutande belopp alltid ska återbetalas med tillgodo eller kontant, 

välj önskat alternativ ur tabellen. 

 

Gräns för orimligt belopp vid betalning 

Standardinställningen för gränsvärdet är 250 000 kr men kan ändras till ett valfritt 

belopp. Om beloppet i betaldialogen överstiger det angivna gränsvärdet markeras fältet 

med röd färg för att varna att beloppet är högre än gränsvärdet. Om man trycker Enter 

för att genomföra betalningen visas meddelandet ”Beloppet är större än gränsvärdet för 

rimligt belopp, är du säker att du vill fortsätta?”. Man kan välja Grå/Fortsätt för att 

genomföra köpet eller Röd/Avbryt för att avbryta betalningen. 

 

Prioriterade betalartiklar 

Dessa fält används endast om man har flera betalartiklar för tillgodo, kontant, 

presentkort och/eller bonus för aktuellt lagerställe. Om man t.ex. har två betalartiklar för 

tillgodo anges vilken betalartikel som ska användas för tillgodo.  

 

Välj Grön/Spara konfiguration för att spara inställningarna eller Röd/Avbryt för att 

stänga formuläret utan att spara ändringarna. 

 

Tänk på att programmet måste startas om för att ändringarna ska träda i kraft. 

Stäng ner programmet, även inloggningsrutan. Starta programmet på nytt och logga in. 

Tänk på att om man har flera kassor, måste alla kassor startas om. 
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Rapporter 
I fliken Rapporter kan man lägga till anpassade rapporter och lägga till en logotype på 

alla A4-utskrifter. Man kan även välja hur många kopior som ska skrivas ut för 

respektive orderdokument. 

 

 
 

Lägg till rapport 

Om man har anpassade rapporter måste man lägga till rapporten så att den sparas 

centralt i databasen. De anpassade rapporterna läggs sedan ut på alla kassor. 

 

Välj ur tabellen vilken typ av rapport som ska laddas upp – offert, order, stort kvitto, 

följesedel eller faktura. 

 

Klicka på ”Bläddra” och leta fram den rapport som ska laddas upp. Klicka på ”Ladda 

upp” för att ladda upp den valda rapporten. Rapporten sparas centralt i databasen och 

läggs sedan ut på alla kassor. 
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Hantera logotyp 

Det går att lägga till en logotyp som skrivs ut på alla A4-rapporter. De vanligaste 

bildformaten går att använda, t.ex. jpg, gif och bmp. Det går inte att ha olika logotyper 

på olika rapporter utan samma logotyp läggs på alla rapporter. 

 

Klicka på ”Bläddra” och leta fram den logotyp som ska laddas upp. Klicka på ”Lägg till 

logotyp” för att ladda upp den valda logotypen. Logotypen sparas centralt i databasen 

och läggs sedan ut på alla kassor. 

 

För att ta bort logotypen, klicka på knappen ”Ta bort logotyp”.  

Exemplar för utskrift 

Man kan välja hur många kopior som ska skrivas ut för respektive orderdokument. 

Antal kopior kan anges för offert, order, följesedel och faktura. Om man inte har angett 

antal på enskilda rapporter kommer standardvärdet att användas, d.v.s. det antal som är 

angivet i fältet Standard. Om man inte har angett ett standardvärde kommer 1 exemplar 

att föreslås. Det föreslagna antalet kan ändras vid utskriftstillfället. 

Följesedel till kvittoskrivare 

Vid utskrift av följesedel kan man välja att skriva ut en extra kopia på kvittoskrivaren. 

Om man vill att standardinställningen ska vara att följesedlar ska skrivas ut på 

kvittoskrivare, markeras fältet ”skriv ut följesedel på kvittoskrivare”. Det går att 

markera/avmarkera valet vid utskriftstillfället. 

 

Om man har markerat fältet ”skriv ut följesedel på kvittoskrivare” och inte har angett 

antal exemplar för utskrift på följesedel, kommer det föreslås att 0 exemplar ska skrivas 

ut till skrivare. Det föreslagna antalet kan ändras vid utskriftstillfället. 

Skräddarsy rapportfält 

Det finns möjlighet att dölja logotyp och sidfot på A4-utskrifter. Det är användbart när 

man har förtryckta papper där logotyp och/eller sidfot är förtryckta.  

 

Om man väljer att e-posta dokument kommer logotyp och sidfot att visas även om man 

har valt att dölja fälten. 

 

 
 

Välj Grön/Spara konfiguration för att spara inställningarna eller Röd/Avbryt för att 

stänga formuläret utan att spara ändringarna. 

 

Tänk på att programmet måste startas om för att ändringarna ska träda i kraft. 

Stäng ner programmet, även inloggningsrutan. Starta programmet på nytt och logga in. 

Tänk på att om man har flera kassor, måste alla kassor startas om. 
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Informationstexter 
I fliken Infotexter kan man lägga till information på artikelrader, i kundinformations-

rutan och i artikelsöken. 

 

 

Lägg till informationsfält 

Det finns en mängd olika fält som kan läggas till på artikelrader, i kundinformations-

rutan och i artikelsöken. 

 

Välj önskad flik beroende på var informationen ska läggas till. 

 

Radinformation 

För att lägga till fält som ska visas på artikelrader i butiksbilden, välj fliken 

Radinformation.  

 

Fältet ”Visa radinformation” måste vara markerat för att radinformationen ska visas. 

 

I första rutan visas alla tillgängliga fält som kan väljas. Markera det fält som ska läggas 

till, exempelvis inpris. När ett fält är markerat bli 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 till rutan Valda fält. Det är dessa fält som visas som 

artikelinformation. 

 

 
 

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 därefter att visas på 

artikelrader längst ned i butiksbilden.   

 

I butiksbilden ser det ut enligt nedan med det nya fältet inpris. 

 

  
 

 

Kundinformation 

För att lägga till fält som ska visas i kundinformationsrutan i butiksbilden, välj fliken 

Kundinformation.  

 

I första rutan visas alla tillgängliga fält som kan väljas. Markera det fält som ska läggas 

till, exempelvis kreditgräns. När ett fält är markerat blir symbolen med pil höger 

markerad och i fältet ledtext visas vilket fält som är markerat. 

 

Klicka på pil höger så flyttas fältet till rutan Valda fält. Det är dessa fält som kommer 

att visas som kundinformation. 
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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 butiks-

bilden.   
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Artikelinformation i sökbild 

För att lägga till ett fält som ska visas i artikelsöken, välj fliken Artikelinformation i 

sökbild.  

 

I första rutan visas alla tillgängliga fält som kan väljas. Markera det fält som ska läggas 

till, exempelvis täckningsbidrag. När ett fält är markerat bli symbolen med pil höger 

markerad och i fältet ledtext visas vilket fält som är markerat. Ledtexten är den text som 

visas i artikelsöken. 

 

Klicka på pil höger så flyttas fältet till rutan Valda fält. Det är dessa fält som visas i 

artikelsöken. 

 

 
 

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 därefter att synas i 

artikelsöken.   
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Ta bort informationsfält 

Om man vill ta bort informationsfält markeras det fält som ska tas bort i rutan Valda 

fält. I nedanstående exempel ska fältet hemsida tas bort. När fältet är markerat blir 

symbolen med pil vänster markerad. Klicka på pilen så flyttas fältet tillbaka till rutan 

Tillgängliga fält och visas inte längre i rutan Valda fält. 

 

 
 

Välj Grön/Spara konfiguration för att spara inställningarna. 

 

Tänk på att programmet måste startas om för att ändringarna ska träda i kraft. 

Stäng ner programmet, även inloggningsrutan. Starta programmet på nytt och logga in. 

Tänk på att om man har flera kassor, måste alla kassor startas om. 
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Kontantavstämning 
I fliken kontantavstämning kan man göra ett antal inställningar för kassaavstämning. 

 

 
 

Tillåt kontanthantering 

Standardinställningen är att kontanthantering är tillåten. 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. 

 
Kontantfria kassor är undantagna från kravet på integrerad kassalåda. Om kassan ska vara 

kontantfri avmarkeras fältet ”Tillåt kontanthantering”. 
  

Kontantfri kassa 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. Se 

manualen för Excellence Retail för mer information. 

 

Tillåten differens i kassa vid avstämning  

Ange tillåten differens i fältet. Om differensen överstiger gränsvärdet visas meddelandet 

”differens i kassan större än gränsvärdet” vid avstämning. 
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Autosummera kontanter vid avstämning 

Standardinställningen är att alla betalsätt utom kontanter autosummeras vid avstämning. 

Om man även vill att kontanter ska autosummeras vid avstämning markera fältet. Alla 

kontanta betalmedel kommer att autosummeras. Det innebär att om man har flera 

valutor kommer alla valutor att autosummeras.  

 

Om man har tilläggsmodulen Kontantinköp autosummeras även registrerade kontant-

inköp. En rekommendation är att räkna kontanterna manuellt för att kontrollera att 

kassan stämmer.  

 

Skriv ut differens vid avstämning 

Om man vill att eventuell differens ska visas vid avstämning markeras fältet. Det ser då 

ut enligt bilden nedan. 

 

 
 

 

Fast växelkassa  

Om man vill ha fast växelkassa, markeras rutan på raden Kontant och växelkassans 

belopp anges i fältet. 

 

 
 

Om man har flera valutor kan fast växelkassa anges per valuta. 

 

Välj Grön/Spara konfiguration för att spara inställningarna. 

 

Tänk på att programmet måste startas om för att ändringarna ska träda i kraft. 

Stäng ner programmet, även inloggningsrutan. Starta programmet på nytt och logga in. 

Tänk på att om man har flera kassor, måste alla kassor startas om. 
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Kontantinköp 
I fliken Kontantinköp lägger man upp de inköpskonton som ska användas vid kontant-

inköp. Kontantinköp är en tilläggsmodul till Excellence Retail. Information om 

modulen finns i manualen för kontantinköp. 

 

Ange ett namn på kontot som visar vad kontot ska användas till. Ange ett kontonummer 

i fältet konto. 

 

Tryck Enter för att skapa en ny tom rad. 

  

 
 

Välj Grön/Spara konfiguration för att spara ändringarna. Alla kassor kommer att få 

samma konton. 
 

För att radera ett upplagt konto, klicka på knappen Radera på den rad som ska raderas.  

 

Tänk på att programmet måste startas om för att ändringarna ska träda i kraft. 

Stäng ner programmet, även inloggningsrutan. Starta programmet på nytt och logga in. 

Tänk på att om man har flera kassor, måste alla kassor startas om. 
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Elektronisk journal 
En elektronisk journal innehåller detaljerad information om kassatransaktioner per 

kvittonummer, utskrivna X- och Z-rapporter, kassalådsöppningar, registrering av 

ingående växelkassa, utskrift av rapporter m.m. 

 

Välj Grå/E-journal för att skapa en e-journal. E-journalen skapas för aktuell kassa med 

möjlighet till urval på datum och kvittonummer. 

 

 
 

Om Skatteetaten genomför en kontroll kan en e-journal i SAF-T format tas fram. SAF-T 

står för Standard Audit File-Tax. Välj Gul/Exportera SAF-T för att skapa en fil. Filen 

kan sparas ner på valfri plats, t.ex. ett USB-minne.  

 

Det går även att skriva ut en elektronisk journal för internt bruk. Välj Grön/Acceptera 

för att förhandsgranska rapporten. Rapporten kan skrivas ut till skrivare och exporteras 

till Excel, PDF och Word. 

 


