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ButikPE 

Programmet är uppbyggt utifrån de färgade knapparna som återfinns på det tillhörande 

tangentbordet. De färgade knapparna har olika funktioner vart efter de väljs. Nedan är 

Grå/fler nedtryckt tre gånger. 

 

 
 

För att återvända till huvudmenyn tryck Esc. 

 

Inställning av nummerserier 

Varje kassa har egna nummerserier. Det är en separat nummerserie för ordernummer, 

fakturanummer, kontantnummer och tillgodo per kassa. Terminal ID och kassa ID anges 

per kassa i samband med uppläggning av nummerserier. 

 

Nummerserierna läggs upp i Basinformationen i Avance Fakturering. Inställningarna 

görs i fliken Diverse under Tilldela nummerserier. Se hjälptexten i Avance Fakturering 

för mer information.   
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Registrering av ingående växelkassa 

När man startar ButikPE 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/OK.  

 

 
 

Det skrivs ut en slip med information om aktuell växelkassa som kan läggas i 

kassalådan. 

 

Röd/Avbryt stänger dialogrutan utan att göra några ändringar. 

 

Det går att ändra växelkassan i kassaavstämningsbilden. För mer information, se 

rubriken Ändring av växelkassa.  

 

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 ok visas dialogrutan för växelkassan på nytt. 
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Registrera och avsluta köp 

Registrera köp av artiklar genom att ange artikelnummer och Enter, läs av artikelns 

streckkod med handskannern eller sök fram aktuell artikel via ButikPE’s sökmotor. 

 

När man anger ett artikelnummer i fältet artikelnummer kan man använda piltangent-

erna för att justera inmatat artikelnummer.  

 

Tryck på Grön/Betala, då öppnas detta fönster: 

 

 
 

Betala med kontanter 

Ange mottaget belopp om 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. 

 

Ett litet fönster bekräftar att köpet är avslutat samt presenterar eventuellt belopp att 

återbetala, tryck på Enter. 

Betala med kort 

Tryck på Röd/Kreditkort. Rubriken presenterar nu kreditkortsbetalning. Ange mottaget 

belopp om annat än köpets slutsumma. Man kan höja mottaget belopp så att kunden får 

ut mellanskillnaden i kontanter. Tryck Enter för att bekräfta belopp att betala. 

 

Vid kortköp är standardinställningen att en kortslip endast skrivs ut när det krävs, d.v.s. 

vid signaturköp och vid återköp. Om man alltid vill att en kortslip ska skrivas ut vid 

kortköp gör man en inställning i filen Butikpe.ini enligt nedan: 

 

[Betalning] 

Pinslipp=1 

 

För mer information om kortbetalning, se manual för respektive kortsystem.   

 

Det är standard att betalsättet 

kontant förväntas initialt. Valt 

betalsätt presenteras högst uppe i 

fönstret. 

 

För respektive betalsätt, se nedan. 
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Delbetalning med kort 

Om man har registrerat ett köp och väljer att betala en del av beloppet med kort och 

kortbetalningen har blivit godkänd, ska man inte avbryta köpet i detta läge.  

 

Exempel:  

I exemplet ska ett köp delbetalas där en del betalas med kort och resten kontant. Först 

delbetalas en del av beloppet med kort. När kortbetalningen är godkänd öppnas 

betaldialogen på nytt med resterande belopp som ska betalas. I detta läge får man inte 

avbryta köpet genom att stänga ner betaldialogen och sedan välja Grå/Fler,  

Röd/Nytt kvitto. 

 

Köpet måste slutföras eftersom kortbetalningen har blivit godkänd. Om köpet avbryts 

skrivs ingen kortslip ut. Om något är fel, får man göra ett återköp. 
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Betala med följesedel 

Tryck på Gul/Order/Följesedel och sedan Grön/Följesedel. 

 

Om en orderspärrad kund är vald visas meddelandet ”Kan inte fakturera tom eller 

orderspärrad kund”. Efter att meddelandet stängts öppnas automatiskt fönstret för att 

söka och hämta upp en kund.  

 

Om godkänd kund är vald öppnas nästa fönster: 

 

 
 

Trycker man Röd/Följesedel klar sätts status till Faktura och en markering på ordern att 

den är klar för att faktureras i Avance Fakturering. Om man trycker  

Grön/Följesedel ej klar sätts status till Faktura men ingen markering för att faktureras. 

 

Nu registreras det aktuella fakturaunderlaget till Avance Fakturering och en följesedel 

skrivs ut.  

 

Om en kreditpärrad kund är vald visas meddelandet ”Kan inte fakturera en kreditspärrad 

kund. Ordern avlevereras.” En order som inte är levererad på en kreditspärrad kund kan 

sparas som order. Välj Orange/Skriv ut, Blå/Order. En orderbekräftelse skrivs ut och 

ordern sparas i Avance Fakturering. För mer information, se avsnittet Skapa order. 

 

Det är obligatoriskt att ange en 

referens i detta läge, kundreferens. 

Kundreferens skall identifiera den 

aktuella representanten från kunden. 

Detta skrivs till fakturaunderlaget. 

 

Möjlighet finns även att registrera 

ett kundordernummer eller annat 

förklarande värde för kundens 

räkning, även detta skrivs till 

fakturaunderlaget. 
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Betala med presentkort 

Tryck på Blå/Presentkort. Ange mottaget belopp, alltså totalbeloppet på det aktuella 

presentkortet. Tryck på Enter för att bekräfta/avsluta, kvitto skrivs ut. 

 

Om presentkortets summa 

är högre än köpesumman 

kommer en valruta där 

valet görs om kunden får 

ett tillgodokvitto på 

överskjutande belopp eller 

om det ska betalas ut 

kontant.                

 

 

 

Om presentkortets summa är högre än köpesumman kommer en ruta upp där valet görs 

om kunden får ett tillgodokvitto på överskjutande belopp eller om det ska betalas ut 

kontant. 
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Betala med valuta 

Tryck på Orange/Valuta. Detta fönster visas: 

 

  
 

Om betalningar med olika valutor är vanligt förekommande rekommenderas att 

inställningen för snabbval av valuta aktiveras. Denna inställning möjliggör att valuta 

namnet anges redan i betaldialogen vilket underlättar valet av valuta. Vilka valutanamn 

som finns upplagda hittas i ButikPE Verktyg. 

 

 
 

Beroende på upplagda valutor 

i Avance Verktyg och 

kopplade till ButikPE i 

ButikPE Verktyg fylls listan i 

olika. Markera aktuell valuta 

och tryck Enter. 
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Betala med tillgodo 

Tryck på Grå/Tillgodo. Ange mottaget belopp, alltså totalbeloppet på det aktuella 

tillgodokvittot. Tryck på Enter för att avsluta, kvitto skrivs ut. 

 

 
 

Om tillgodohavandets summa är högre än köpesumman kommer en ruta upp där valet 

görs om kunden får ett tillgodokvitto på överskjutande belopp eller om det ska betalas 

ut kontant. 
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Betala Faktura 

Fakturan är skapad i Avance Fakturering och kunden vill hel- eller delbetala den via 

ButikPE. 

 

Tryck på Röd/Sök/Hämta, Grå/Fler, Orange/Faktura. Då öppnas det fönster där man 

anger sökvärde för att rätt faktura ska hittas: 

 

 
 

Ange fakturaurval genom att trycka på respektive färgad knapp, grå för fakturanummer, 

orange för aktuellt ordernummer, blå för aktuellt kundnummer, gul för aktuellt 

kundnamn eller röd för kundordernummer. Ange sedan sökvärde. Flera av fälten kan 

fyllas i för att minska sökresultatet. 

 

Tryck Enter för att söka. 

 

Välj sedan faktura med piltangenterna och bekräfta/ladda in aktuell faktura med Enter. 

 

Fakturan visas som en artikelrad. Om hela fakturan ska betalas, med ett eller flera 

betalsätt, ska ni trycka på Grön/Betala och slutföra köpet som vanligt. 
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Delbetala faktura 

Om fakturan ska delbetalas markerar man artikelraden som innehåller fakturan. Tryck 

på Gul/Ändra, Grön/Rad, ändra beloppet till det som kunden ska betala, tryck Enter. 

 

 
 

Tryck nu på Grön/Betala och slutför köpet som vanligt. 

 

Det är viktigt att delbetalning av faktura sker enligt ovan för att konteringar ska bli rätt i 

reskontran. 
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Direktfaktura 

Det går att registrera och skriva ut fakturor direkt från ButikPE. Betalningsmedel för 

direktfaktura läggs upp i Butik Verktyg. Förslagsvis läggs det nya betalningsmedlet för 

direktfaktura under gruppen Order/Följesedel. Typ på betalningsmedlet ska vara 

Direktfaktura. 

 

Förutsättningar: 

• Alla rader på en order måste vara levererade för att man ska kunna fakturera i 

ButikPE.   

• Det går inte att göra acontofakturor i ButikPE. 

• Det går inte att skriva ut fakturor på order med utländsk valuta eller med annat 

språk än svenska.  

• Permanentfakturor kan inte skrivas ut i ButikPE.  

• Det går inte att skriva ut fakturor på order med omvänd skatt.  

 

Betalning med direktfaktura  

Registrera köp av artiklar på vanligt sätt i ButikPE. Välj Grön/Betala för att öppna 

betaldialogen. Välj Gul/Order/Följesedel. Orderbeloppet visas i fältet mottaget belopp. 

Välj Grå/Direktfaktura som betalningsalternativ eller annan upplagd knapp.  
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Ange kundreferens och kundordernummer. Uppgifterna skrivs ut på fakturan. Tryck 

Enter för att bekräfta. 

 

 
 

Fakturan skrivs ut på skrivare. En dialogruta öppnas där man får godkänna utskriften av 

fakturan. Kontrollera att fakturan har skrivits ut och att den är korrekt innan faktura-

utskriften godkänns. 

 

Svara Grön/Ja för att godkänna den utskrivna fakturan.  

 

 
 

För att underkänna fakturautskriften, välj Röd/Nej. Underlaget sparas med status 

faktura. Nedanstående dialogruta visas.  

 

 
 

Ordern hämtas upp via Röd/Sök/Hämta, Blå/Order och kan skrivas ut på nytt. 

Observera att det är viktigt att kassören väljer att godkänna alternativt underkänna 

fakturautskriften när dialogrutan visas p.g.a. att databasen är låst så länge dialogrutan 

visas. 
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Betala flera order på samma kvitto 

Order som är skapad i Avance Fakturering kan betalas i ButikPE. Man kan hämta in och 

betala flera order på samma kvitto. 

 

För att kunna betala flera order vid samma tillfälle, måste man göra en inställning i filen 

Butikpe.ini. Butikpe.ini finns i programbiblioteket för ButikPE, t.ex. 

C:\Program\FDT\ButikPE. 

       

Under rubriken [Betalning] anges nedanstående inställning; 

 

[Betalning] 

BetMultiplaOrdrar=1  

 

Tryck på Röd/Sök Hämta, Blå/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. 

 

Om man vill betala ytterligare order till samma kund, söker man fram ordern genom att 

välja  Röd/Sök Hämta, Blå/Order på nytt. När man trycker Enter för att ladda in vald 

order, öppnas en dialogruta där man får en fråga om ordern ska betalas på samma kvitto. 

Välj 

 Gul/Samma kvitto  för att bekräfta. För att ersätta befintliga ordrar i butiksbilden med 

vald order, välj Grön/Ersätt order. Välj  Röd/Avbryt för att avbryta. 

 

 
 

Alla artikelrader måste vara fullt levererade. Det går inte att delleverera när man betalar 

flera order på samma kvitto. Tryck på Gul/Ändra, Orange/Leverans och  

Blå/Leverera allt. Alla artikelrader blir levererade. 

 

Om man försöker genomföra ett köp trots att inte alla artiklar är levererade, visas 

nedanstående meddelande i ButikPE.  
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När man har hämtat in flera order i Butik visas respektive ordernummer som en textrad 

och de ingående artiklarna visas under ordernumret.   

 

 
 

Tryck Grön/Betala för att öppna betaldialogen. Välj önskat betalsätt och bekräfta 

belopp att betala genom att trycka Enter. Tryck på Enter för att avsluta köpet. Ett kvitto 

skrivs ut som visar respektive ordernummer med ingående artiklar.  
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Sök och hämta 

Tryck på Röd/Sök Hämta, de färgade knapparna ändrar nu funktionalitet. Beroende på 

vad som skall sökas/hämtas tryck på respektive färgad knapp.  

Sök och hämta artikel 

Tryck på Grön/Artikel, nu öppnas detta fönster: 

 

 
 

Välj artikelurval genom att trycka på respektive färgad knapp, grå för artikelnummer, 

orange för artikelnamn eller blå för artikelgrupp. Ange önskat sökvärde. Flera av fälten 

kan fyllas i för att minska sökresultatet. 

 

Enter ger träff på alla artiklar som börjar med det angivna sökvärdet. Gul/Innehåller ger 

träff på alla artiklar som innehåller det angivna sökvärdet. 

 

Välj sedan artikel med piltangenterna och bekräfta/ladda in aktuell artikel med Enter. 

 

När man markerar en artikel och väljer Grön/Lagerinfo öppnas ett fönster med 

lagerinformation på den aktuella artikeln. 
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Lagerinformation kan även hämtas via Grå/Fler, Grå/Fler, Grå/Fler och 

Orange/Lagerinfo.  

 

Det finns möjlighet att göra en inställning så att man kan se andra klienters lager i 

lagerinformationsbilden.  

 

Man gör inställningen i Avance Verktyg under Arkiv, Programinställningar. 

Välj Fakturering och sedan Andra lager. I fältet anger man de klientnummer som man 

ska kunna se lagret på.   

 

För att göra en ny sökning (utan att lämna bilden) måste man först trycka Röd/Töm sök 

för att rensa bort tidigare sökvärden. 

 

Sök och hämta kund 

Tryck på Röd/Sök Hämta ,Röd/Kund, nu öppnas detta fönster: 

 

 

 

Välj kundurval genom att trycka på respektive färgad knapp, grå för kundnummer, 

orange för kundnamn eller blå för telefonnummer. Ange aktuellt sökvärde. Flera av 

fälten kan fyllas i för att minska sökresultatet. 

 

Enter ger träff på alla kunder som börjar med det angivna sökvärdet. Gul/Innehåller ger 

träff på alla kunder som innehåller det angivna sökvärdet. 

 

Välj sedan kund med piltangenterna och bekräfta/ladda in aktuell kund med Enter. 

 

Om man vill ändra och spara kunduppgifter, välj Grön/Ändra kund. Se rubriken Ändra 

och spara kunduppgifter för mer information.  
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För att göra en ny sökning (utan att lämna bilden) måste man först trycka Röd/Töm sök 

för att rensa bort tidigare sökvärden. 

 

Sök och hämta parkerat kvitto 

Tryck på Röd/Sök Hämta, Gul/Parkerat Kvitto.  

 

 
 

Välj sedan parkerat kvitto med piltangenterna och bekräfta/ladda in aktuellt kvitto med 

Grön/Ladda in. 
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Sök och hämta order 

Tryck på Röd/Sök Hämta, Blå/Order. Då öppnas det fönster där sökvärdet får anges så 

att rätt order kan hittas: 

 

 
 

Välj orderurval genom att trycka på respektive färgad knapp, grå för ordernummer, 

orange för aktuellt kundnummer, blå för aktuellt kundnamn, gul för aktuellt 

kundordernummer eller röd för serienummer. Ange sedan sökvärde. Flera av fälten kan 

fyllas i för att minska sökresultatet. 

 

Enter ger träff på alla ordrar som börjar med det angivna sökvärdet. Grönl/Innehåller 

ger träff på alla ordrar som innehåller det angivna sökvärdet. 

 

Välj sedan order med piltangenterna och bekräfta/ladda in aktuell order med Enter. 
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Sök och hämta kvitto 

Tryck på Röd/Sök/Hämta, Grå/Fler och Blå/Kvitto. Detta fönster öppnas: 

 

 
 

Välj kvittourval genom att trycka på respektive färgad knapp, grå för kvittonummer, 

orange för kundnummer, blå för artikelnummer, gul för ordernummer eller röd för 

serienummer. Ange sedan sökvärde. Flera av fälten kan fyllas i för att minska 

sökresultatet. 

 

Trycker man Enter söker man med sökvärdet från början på urvalet, trycker man 

Grön/Innehåller söker man med sökvärdet som innehåll i urvalet. 

 

Välj sedan kvitto med piltangenterna och bekräfta/ladda in aktuell order med Enter. 

Fråga om Återköp eller Kopiera rader visas: 

 

  
 

Röd/Kopiera rader: Laddar in en kopia av det valda köpet. 

 

Grön/Återköp: Laddar in en kopia av det valda köpet men med omvända antal. 
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Rabatt på köp 

Rabatthanteringen i ButikPE hanterar två olika begrepp 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 rabatt som procent på köpesumman medan rabattbelopp är ett 

fristående rabattbelopp. Båda typer av rabatt kan dessutom förekomma på samma rad. 

Först dras procentrabatten från beloppet och därefter rabattbeloppet. 

 

Rabattdialogen fungerar lite annorlunda från övriga dialoger i ButikPE eftersom denna 

dialog har ett beräkningssteg och ett godkännandesteg. Följande punkter beskriver 

arbetsgången i rabattdialogen: 

 

1. Tryck på den färgade knappen för aktuellt rabattyp. 

2. Ange värde.  

3. Tryck på aktuellt rabattyp igen för att se beräkningen.  

4. Bekräfta med att tryck Enter. 

Rabatt på hela köpet 

Tryck på Blå/Rabatt och sen Blå/Köprabatt, då öppnas ett rabattfönster: 

 

 
 

Köprabatten (rabattprocent och/eller rabattbelopp) fördelas procentuellt på alla 

artikelrader som ingår i köpet. I butiksbilden och på kvittot visas inte köprabatten 

fördelad per rad.  

 

I butiksbilden visas köprabatten som en betalrad och på kvittot visas hela köprabatten på 

en rad, t.ex. "Köprabatt -100". Rabatten visas fördelad per rad i försäljningsstatistiken.   

De rabattvärden som registreras 

bekräftas med Enter och kommer 

att gälla hela köpet. 
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Exempel: 

I exemplet nedan lämnas en köprabatt på 100:-. Köprabatten visas som en betalrad. 

 

 
 

På kvittot visas hela köprabatten på en rad, i exemplet "Köprabatt -100". 

 

 
 



  FDT_Manual_ButikPE_ver8.6.docx 

 

 

22 

Köprabatten visas fördelad per rad i försäljningsstatistiken. Siffrorna presenteras 

exklusive moms. 

 

 
 

 

 

Rabatt på en artikel 

Tryck på Blå/Rabatt och sedan Orange/Radrabatt, då öppnas ett rabattfönster: 

 

  

De rabattvärden som registreras 

bekräftas med Enter och kommer 

att gälla vald artikel. 
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Återköp 

Återköp av enstaka artiklar 

Registrera artiklarna som ska återköpas. Tryck på Grå/Fler, Grå/Fler, Gul/Återköp 

eller sök och hämta ett befintligt kvitto, välj Grön/Återköp och radera sedan de 

artikelrader som inte ska återköpas. Tryck på Grön/Betala.  

Återköp av ett helt kvitto 

Ska återköpet gälla ett helt kvitto ska man först söka och hämta det befintliga kvittot. 

Välj Röd/Sök/Hämta, Grå/Fler och Blå/Kvitto.  För mer information, se rubriken Sök 

och hämta kvitto.     

 

Välj Grön/Återköp.  

 

 
 

Nu visas det valda köpet med omvända antal.  

 

Tryck på Grön/Betala.  

 

  
 

Välj återbetalningssätt som vanligt. Observera att dialogen endast visar de betalsätt som 

är aktiva vid återbetalning.  
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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, en överföringssumma skapas och skickas till nästa kvitto som innehåller alla 

köp.  

 

Enligt kassaregisterlagen är det inte tillåtet att köp och återköp av artiklar skrivs ut på 

samma kvitto, därför skrivs det ut två separata kvitton.    
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Skapa offert 

Registrera aktuella artiklar som ett vanligt köp. För varje artikelrad ska levererat antal 

sättas till noll. Välj Gul/Ändra, Orange/Leverans, Röd/Avleverera allt. På så sätt 

markeras varorna på alla rader som ej levererade. 

 

Om man vill knyta offerten till en kund som finns registrerad i Kundregistret söker man 

fram den aktuella kunden via Röd/Sök/Hämta, Röd/Kund. Se vidare avsnittet Sök och 

hämta kund. 

 

För att lägga upp en ny kund, välj Grå/Fler, Grå/Fler och Blå/Ny kund. Se vidare 

avsnittet Ny kund. 

 

Uppgift om normal giltighetstid för offerter hämtas från Basinformationen i Avance 

Fakturering. Offerten visar offertdatum och t.o.m vilket datum offerten är giltig. 

 

Välj Orange/Skriv ut, Orange/Offert för utskrift av offert. Offerten skrivs ut och den 

aktuella offerten sparas i Avance Fakturering med statusmarkering "Offert" .  
 

Om offerten accepteras kan den hämtas in igen till Butikssystemet för slutlig hantering. 

Se avsnittet Sök och hämta order. 
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Skapa order 

Registrera aktuella artiklar som ett vanligt köp. För varje artikelrad ska levererat antal 

sättas till noll. Detta görs genom att markera aktuell artikelrad, tryck på Gul/Ändra, 

tryck på Grön/Rad. Nu öppnas detta fönster: 

 

 
 

När alla artikelrader är satt till noll levererade artiklar och ordern är klar för att sparas, 

hämtas kunden upp om detta inte redan är gjort. Se avsnitt Sök Kund. Tryck på 

Orange/Skriv ut, Blå/Order. Nu öppnas följande fönster: 

 

 
 

Möjlighet finns även att registrera ett kundordernummer eller annat förklarande värde 

för kundens räkning, detta skrivs till ordern. Tryck Enter för att avsluta. Nu registreras 

den aktuella ordern till Avance Fakturering och en orderbekräftelse skrivs ut. 

 

Tryck på Röd/Levererat. 

Markören hamnar nu på 

antalet för levererat, ändra 

aktuellt värde till 0 (noll). 

Tryck Enter.  

 

Istället för att markera 

enskilda artiklar kan man 

välja  

Gul/Ändra, Orange/Leverans 

Röd/Avleverera allt 

 

 

Det är obligatoriskt att ange en 

referens i detta läge, kundreferens. 

Kundreferens skall identifiera den 

aktuella representanten från kunden. 

Detta skrivs till ordern. 
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Utskrift 

Utskrift av kvittokopia 

För att skriva ut en kopia på det senast utskrivna kvittot, välj Orange/Skriv ut, Grå/Fler, 

Orange/Kvittokopia. Det går endast att skriva ut ett exemplar av en kvittokopia. Om 

man försöker skriva ut ytterligare kopior, visas nedanstående meddelande. 

 

 
 

På kvittokopian visas texten ” KOPIA – EJ GILTIGT SOM KVITTO”. Enligt 

Kassaregisterlagen är det endast tillåtet att skriva ut en kvittokopia. En kvittokopia kan 

inte skrivas ut i efterhand. 

 

Utskrift av plocklista 

När man är klar med registreringen av en försäljning, kan man skriva ut en plocklista 

som underlag för att hämta fram varorna från lagret.  

 

Välj Orange/Skriv ut och Gul/Plocklista. Försäljningen (kvittot) blir då parkerat och 

plocklistan skrivs ut. När man med hjälp av plocklistan har hämtat fram de aktuella 

varorna söker man fram det parkerade kvittot och fullföljer försäljningen med att ta 

betalt. Se avsnittet Sök och hämta parkerat kvitto. 

 

Utskrift av artikeldokument 

Om en artikel i den aktuella försäljningen är knuten till ett dokument, t ex en bruks-

ansvisning eller produktbeskrivning visas det med  framför aktuellt artikelnummer. 

 

För att skriva ut tillhörande dokument markera aktuell rad och tryck Orange/Skriv ut, 

Röd/Artikel dok. 

 

Dokumentnamn och sökvägen till dokumentet anges på artikeln i Artikelregistret i 

Avance Fakturering. Se hjälptexten för Avance Fakturering för mer information. 
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Utskrift av stort kvitto 

Om kunden vill ha ett stort kvitto i A4-format, förutom det lilla kvittot, kan ett stort 

kvitto skrivas ut. Genomför köpet och tryck sedan Orange/Skriv ut,  

Grön/Stort kvitto. Det skrivs ut en kopia av kvittot i A4-format. 

 

Det går endast att skriva ut ett exemplar av en kvittokopia. Om man försöker skriva ut 

ytterligare kopior, visas nedanstående meddelande. 

 

 
 

På kopian visas texten ”KOPIA – EJ GILTIGT SOM KVITTO”. Enligt 

Kassaregisterlagen är det endast tillåtet att skriva ut en kvittokopia. 

 

Utskrift av övningskvitto 

Vid utskrift av kvitto på övningsklienten (klient 999) visas texten ”ÖVNING – EJ 

GILTIGT SOM KVITTO” på kvittot. 
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Rapporter 

För att öppna formuläret för rapportutskrift, välj Orange/Skriv ut, Grå/Fler, Grå/Fler, 

Orange/Rapporter. Nedanstående formulär öppnas. 

 

 
 

Det går att skriva ut artikelstatistik, kundstatistik, dagsrapport och en försäljningslogg. 

Genom att trycka på grå/rapport väljer man vilken rapport som ska skrivas ut. Det går 

även att välja rapport genom att använda piltangenterna eller klicka i fältet och välja en 

rapport ur tabellen. TAB-tangenten kan användas för att förflytta markören mellan 

fälten i rapportformuläret. 

 

För att välja typ av rapport, välj orange/typ eller klicka i fältet och välj ur tabellen. Vid 

utskrift av artikelstatistik går det t.ex. att välja mellan detaljerad, summerad, total, per 

artikelgrupp och per varugrupp. 

 

Det går att göra urval på datum vid utskrift av alla rapporter. Dagens datum föreslås i 

fältet. Välj blå/datum för att förflytta markören till datumfälten. Ange fr.o.m. och t.o.m. 

datum i respektive fält. 

 

Vid utskrift av artikelstatistik kan man göra urval på artikelgrupp och/eller varugrupp. 

Välj gul/artikelgrupp eller röd/varugrupp för att förflytta markören till respektive fält.  

 

Vid utskrift av kundstatistik kan man göra urval på kundgrupp. Välj gul/kundgrupp för 

att göra urval på kundgrupp. Knapparna byter automatiskt funktion beroende på vilken 

rapport som ska skrivas ut. 

 

För att skriva ut vald rapport till skrivare, välj grön/skriv ut. 

 

För att stänga rapportformuläret, tryck Escape eller klicka på krysset uppe till höger i 

formuläret. 
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Exponeringsplocklista  
Exponeringsplocklistan är användbar för butiker där exponeringsartiklar säljs direkt från 

hyllan och måste kompletteras. 

 

En exponeringsplocklista skriver ut sålda varor för inloggad användare sedan 

föregående rapportutskrift. 

 

Uppläggning av menyknapp  

För att kunna skriva ut en exponeringsplocklista från ButikPE, måste man lägga upp en 

menyknapp för detta i filen ButikPEmenu.ini.  

 

Öppna filen ButikPEmenu.ini som finns i programbiblioteket för ButikPE, t.ex. 

C:\Program\FDT\ButikPE.   

 

Lägg menyknappen under lämplig rubrik på en ledig knapp. 

 

I exemplet är menyknappen upplagd under rubriken [01111] på knapp 4.  

 

[01111] 

Knapp1=<tom> 

Knapp2=spara|0|73 

Knapp3=doldsumma|0|202 

Knapp4=Exponerings plocklista|0|133 

Knapp5=<tom> 

Knapp6=<tom> 

 

Om menyknappen är upplagd enligt ovanstående exempel aktiveras funktionen i 

ButikPE när man väljer Grå/Fler, Grå/Fler, Grå/Fler, Grå/Fler och  

Gul/ Exponeringsplocklista. 
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Arbetsgång 

För att skriva ut en exponeringsplocklista i ButikPE välj upplagd menyknapp. 

 

En dialogruta öppnas där startdatum och starttid är förställt till senaste rapportutskriften. 

Startdatum och starttid kan ändras. Välj Grön/utskrift för utskrift av en exponerings-

plocklista.  

 

 
 

Exponeringsplocklistan är en förteckning av artiklar sålda av inloggad användare sedan 

föregående rapportutskrift. Rapporten är inte begränsad till en och samma kassa utan 

visar samtliga försäljningar för aktuell användare. 

 

Rapporten visar artikelnummer, benämning, antal sålda artiklar och lagerplats. 
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E-posta utskrifter 

Det går att e-posta utskrifter från ButikPE, i första hand är det tänkt för order, offerter 

och följesedlar. 

Konfigurering av e-post 

För att e-postfunktionen ska fungera krävs det att man i Avance Verktyg under Arkiv, 

Programinställningar anger SMTP adress och inloggningsuppgifter (om det krävs). 

Dessa uppgifter får du från din internetoperatör.  

Konfigurering av utskrifter 

För att kunna e-posta utskrifter från butik måste de utskrifter som man vill kunna skicka 

med e-post konfigureras för detta. Man bör i dessa fall se till att det finns en utskrift för 

laserskrivare då kvittoutskriften inte ser bra ut när det skickas som e-post. 

 

Man gör konfiguration av utskrifter i ButikPe.ini och det måste göras per kassaterminal. 

Filen ButikPe.ini finns i programbiblioteket för ButikPE. 

 

Alt 1 - man vill enbart kunna välja mellan laserutskrift och e-post 

 

 I exemplet nedan är inställningar gjorda för offert, order och följesedel. 

 
[Rapporter] 
Offert=fakt01.rpt|VAL*stortkvittoskrivare||0 

Order=fakt02.rpt|VAL*stortkvittoskrivare||0 

Följesedel=fakt04.rpt|Val*StortKvittoSkrivare||0 

 

På skrivarvalet anger man ”VAL*” före den skrivare som normalt ska användas. Vill 

man ha flera exemplar ska sista nollan på raden ändras till hur många ytterligare kopior 

man vill ha. Kopiorna skrivs ut på laserskrivaren.  

 

Alt 2- man vill kunna välja mellan kvittoutskrift, laserutskrift och e-post 

Detta fungerar som standard enbart med följesedel då det är den enda utskrift som 

även levereras för kvittoutskrift.  

 
[Rapporter] 
Följesedel=butik_följesedel.rpt|val|| 
storFöljesedel=fakt04.rpt|StortKvittoSkrivare||0 
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Redigering av standardtexter 

Det finns två texter som är redigerbara vid e-post, dels ämnestexten och dels själva e-

posttexten. 

 

Ämnestexten går inte att redigera när man skickar e-post men man kan ange vilken 

ämnestext man vill ha på e-postmeddelanden i mallen. Det gör man genom att trycka 

CTRL-K + 641 + Enter i butiksbilden. I rutan som visas kan man ange den text som 

ska vara ämnestext i e-postmeddelanden. Vissa variabler kan användas och dessa skrivs 

inom {}. Se tabellen längre fram i texten för att se vilken information som kan anges 

som variabler. 

 

I exemplet nedan kommer kundordernummer, rapportnamnet och ordernummer att 

skrivas ut. 

 

 
 

E-posttexten kan redigeras för varje e-post som man skickar . Man kan ange en 

grundtext i mallen som sedan kan redigeras när man väljer att e-posta en utskrift.  

 

Grundtexten visas genom att trycka CTRL-K + 642 + Enter i butiksbilden.  
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Variabler: 

 

Variabel Kommer att ersättas med  

{idag} Dagens datum 

{ordernr} Aktuellt ordernr 

{kundnr} Vald kunds kundnr 

{kundnamn} Vald kunds namn 

{kundordernr} Kundordernr på ordern 

{referens} Referens på ordern 

{vårreferens} Referens på inloggad användare 

{rapport} Typ av rapport som man skriver ut. Dvs 

offert, order eller följesedel. 

{Orderbelopp} Orderns belopp 

 
Arbetsflöde 

Gör en order eller hämta en befintlig order enligt normalt arbetssätt. Välj grön/betala,  

gul/order/följesedel eller orange/skriv ut,   blå/order eller orange/offert. Vid utskrift 

kommer istället en dialogruta att visas där man får välja var utskriften ska ske.  

 

Valet Epost kommer enbart att visas för de kunder där det finns en e-postadress i Kund-

registret. Om det saknas en e-postadress måste man välja mellan Stor (A4) eller Liten 

utskrift (Kvitto). Det är inte möjligt att avbryta utskriften i detta läge utan man måste 

göra en utskrift. 

 

 
 

Vid val av Epost får man en möjlighet att ange en e-posttext. Det som är angivet i 

mallen kommer att föreslås och texten kan ändras om man vill. 

 

 
 

När man trycker Ok kommer ett mail att skickas till kunden. Om man har valt flera 

kopior kommer dessa att skrivas ut på laserskrivaren.  
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Bilden nedan visar ett exempel på hur e-postmeddelandet kan se ut för en följesedel: 

 

 
 

 
 



  FDT_Manual_ButikPE_ver8.6.docx 

 

 

36 

Beställ artikel 

Det finns möjlighet att låta ButikPE skapa ett inköpsunderlag i Leverantörsprogrammet. 

Beställningsunderlag skapas genom att markera aktuell artikelrad och tryck Gul/Ändra 

och Grön/Rad, detta fönster visas: 

 

 
 

För att ett inköps-/beställningsunderlag ska skapas måste artikeln ha en leverantör och 

aktuell leverantör finnas upplagd i Avance Leverantör. Leverantörsnumret måste vara 

identiskt för artikel och leverantör. 

 

Tryck Grön/Beställa och markören ställer sig redo för att ändra antal att beställa. Ange 

antalet att beställa. Levererat antal minskas automatiskt enligt antal – beställa = 

levererat.  

 

Välj ur tabellen vilken typ av beställning som ska göras, Order, Lager eller Direkt. 

 

Order 

För artiklar som har lagerstatus ”Beställ vid order” i Artikelregistret i Avance 

Fakturering blir beställningen automatiskt markerad som typ Order. Det går också att 

välja Order ur tabellen och ange beställt antal. Det kommer att skapas ett 

inköpsunderlag i Avance Leverantör med kundens ordernummer på inköpets orderrad. 

Om det redan finns ett inköpsunderlag på leverantören, fylls den på med den nya 

beställningen. 

 

Lager 

För artiklar som har lagerstatus ”Kompletteringsbeställ till lager” i Artikelregistret i 

Avance Fakturering blir beställningen automatiskt markerad som typ Lager. Om 

artikeln har en annan lagerstatus, kan man välja Lager ur tabellen. Ange antal att 

beställa i fältet. Ett inköpsunderlag kommer att skapas i Avance Leverantör med 

ordernummer 0 på inköpets orderrad. Om det redan finns ett inköpsunderlag på 

leverantören, fylls den på med den nya beställningen.  

 

 



FDT_Manual_ButikPE_ver8.6.docx                                                                     

 

 

37 

Direkt 

Beställning med typ Direkt kommer att skapa ett unikt inköpsunderlag för beställningen 

där inköpet kommer att märkas med kundens leveransadress. Kundens ordernummer 

visas inköpets orderrad. Om det finns ett befintligt inköpsunderlag till samma leverantör 

och med samma leveransadress, fylls den på med den nya beställningen. 

 

Ändra rad 

För att göra ändringar på en registrerad artikelrad, markera aktuell artikelrad och tryck 

Gul/Ändra och Grön/Rad, detta fönster visas: 

 

 
  

Artikelns benämning kan inte ändras. Enligt Kassaregisterlagen är det inte tillåtet att 

förändra förprogrammerad text på artiklar vid registrering.  

Priset på artikeln kan ändras. Tryck på Orange/á-pris och markören ställer sig i fältet 

a´-pris. Ange á-priset på artikeln och tryck  Enter. Á-priset ändras på vald artikelrad. 

Observera att artikelns á-pris inte ändras på artikeln i Artikelregistret i Avance 

Fakturering. 

 

Tryck Blå/% för att ange rabatt på vald artikelrad. Markören ställer sig i fältet rabatt. 

Ange rabatt i procent och tryck  Enter. 

 

För att ändra antal på artikeln, tryck Gul/Antal och markören ställer sig i fältet antal. 

Ange antal och tryck  Enter. För att ändra levererat antal av artikeln, tryck 

Röd/levererat. Markören ställer sig i fältet levererat. Ange levererat antal och tryck 

Enter. 

 

För information om beställning av artiklar, se rubriken Beställ artikel. 
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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. 

 

Hämta vikt 

Funktionen används då varor säljs med pris per viktenhet och det finns en våg kopplad 

till ButikPE. 

 

Placera den köpta mängden på vågen, ange aktuellt artikelnummer och tryck Grå/Fler 

och Orange/Hämta vikt. Då förs vikten automatiskt in som "antal" och orderraden 

fullföljs. 

 

Visa radinfo 

Funktionen Visa radinfo aktiveras via parameterfilen Butikpe.ini. Där styrs vilken 

information som ska visas om respektive artikel i butiksbilden. För att aktivera 

funktionen i ButikPE, välj Grå/Fler, Grå/Fler, Grå/Fler och Röd/Visa radinfo.  

 

Den information som kan visas i formuläret är all information från Avance orderbild på 

radnivå och samtliga fält på artikelnivå.  

 

Exempel: 

I exemplet visas TB, TG, artikelns inpris och artikelns extrafält 1 (se bild på nästa sida).  

 

 

Se dokumentation över inställningar i Butikpe.ini för information om inställning av 

radinformation. 
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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 i Avance Verktyg ställa in 

en löpande kundnummerserie, då visas automatiskt nästa lediga kundnummer när man 

trycker Enter i kundnummerfältet. Inställningen i Avance Verktyg finns under Arkiv, 

Programinställningar. Välj Fakturering och sedan Kund. Alternativ två är att ange det 

kundnummer som ska tilldelas 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. 

 

När fältet Näringsidkare markeras tilldelas fältet VAT. nr  automatiskt värdet som är 

angivet i fältet organisationsnummer.  

 



  FDT_Manual_ButikPE_ver8.6.docx 

 

 

40 

Om fältet ”Tillåt omvänd skattskyldighet” är markerat i Basinformationen i Avance 

Fakturering, visas fältet Omvänd skatt. 

 

Det går att ange information i fälten Extra 1 och Extra 2. Det går även att ange netto 

dagar och kundgrupp. 

 

Välj Grön/Spara eller tryck Enter i sista fältet för att spara kunden. Den nya kunden 

sparas i Kundregistret i Avance Fakturering. Kunden blir också vald kund i butiks-

bilden. 

 

Ändra och spara kunduppgifter 

I samband med att man söker en kund via Röd/Sök/Hämta, Röd/Kund kan man ändra 

och spara kunduppgifter. 

 

När man har sökt fram önskad kund, tryck Grön/Ändra kund.  

 

 
 

Kundformuläret öppnas och de nya kunduppgifterna kan skrivas in. De nya uppgifterna 

sparas när man trycker Enter i sista fältet eller trycker Grön/Spara. Kunduppgifterna 

skrivs ut på kvittot och sparas även i Kundregistret i Avance Fakturering. 
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Ändra kunduppgifter på kvitto 

Om man tillfälligt vill ändra kunduppgifter vid en pågående försäljning, välj Gul/Ändra, 

Röd/Kund. De fält som kan ändras är kundnamn, adress och postadress. Uppgifterna 

ändras bara på det aktuella kvittot. Uppgifterna sparas inte till kundregistret och inte till 

order. 

 
 

Ändra kundnummer 

Om man har sökt/hämtat fram fel kund kan man ändra kundnummer i försäljnings-

bilden. Välj Gul/Ändra, Gul/ Ändra kundnummer. På raden där normalt artikelnummer 

anges efterfrågas då istället kundnummer.  

 

 
 

Ange det korrekta kundnumret i fältet.  Kunduppgifterna ändras och man kan direkt 

fortsätta med att registrera själva försäljningen. 
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Leverans 

Del- / Helleverera 

Delleverera 

Sök fram aktuell 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 

skrivs om. 

 

Avsluta med att trycka Grön/Betala och Gul/Följesedel. Detta fönster öppnas: 

 

 
 

Ange kundreferens som är obligatoriskt och eventuellt kundordernummer. Trycker man 

Röd/Följesedel klar sätts status till Faktura och en markering på ordern att den är klar 

för att faktureras i Avance Fakturering medan om man trycker Grön/Följesedel ej klar 

sätts status till Faktura men ingen markering för att faktureras. 

 

Delleveransen registreras på ordern och följesedeln skrivs ut. Om kunden vill delbetala 

se avsnittet Förskottsbetalning.  

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. 
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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 

Leveransplan rad 

För att ändra leveransplan på en enskild artikelrad, markera aktuell artikelrad och tryck 

Gul/Ändra, Orange/Leverans , Grön/Leveransplan och Röd/Leveransplan rad.  

 

Nedanstående fönster visas:  

 

 
 

Man kan ändra lagerställe och/eller leveransdatum på raden. Välj Grön/Spara för att 

spara ändringen. Det är endast uppgifterna i dialogrutan som sparas. Uppgifterna sparas 

på ordern först när ordern skrivs ut.  För att avbryta, välj Röd/Avbryt. 
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Leveransplan huvud 

För att ändra leveransplan på hela ordern, tryck Gul/Ändra, Orange/Leverans , 

Grön/Leveransplan och Grön/Leveransplan huvud.  

 

Nedanstående fönster visas:  

 

 
 

Man kan ändra godsmottagare, lagerställe, leveransdatum och/eller leveranssätt. Välj 

Grön/Spara för att spara ändringen. Det är endast uppgifterna i dialogrutan som sparas. 

Uppgifterna sparas på ordern först när ordern skrivs ut.  För att avbryta, välj 

Röd/Avbryt. 
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Förskottsbetalning/Handpenning på beställning 

Påbörja ett köp eller välj Röd/Sök/Hämta för att hämta en order till huvudbilden. 

 

För att ett förskott ska skapas krävs att någon rad i det pågående köpet inte är 

fullständigt levererad när Grön/Betala väljs. 

 

Betaldialogen visar att den befinner sig i förskottsläge genom att texten FÖRSKOTT 

visas i rubrikfältet och i titellisten. 

 

 
 

Om annat betalsätt än kontant skall användas tryck på aktuell knapp. Ange mottaget 

belopp, tryck Enter och följ respektive förlopp. 

 

Det går också att låta dialogen beräkna förskottsbeloppet. Till exempel om 20 % av det 

kvarvarande orderbeloppet skall betalas som förskott kan kassören skriva in 20 i fältet 

för belopp och avsluta med %. Detta gör att dialogen beräknar om beloppsfältet till 20 

% av det kvarvarande orderbeloppet. 

 

Efter registrerat förskott presenteras följande dialog  

 

 
 

Röd/Fler förskott återvänder till 

betaldialogen för registrering av 

ytterligare förskott. 

Grön/Avsluta köp avslutar det 

pågående köpet. Butik PE väljer 

på vilket sätt köpet skall avslutas. 
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Är hela ordersumman betald presenteras endast order och följesedelsalternativen. 

 
 

  
 

För att avsluta tryck på Gul/Order/Följesedel följt av Röd/Order eller Grön/Följesedel 

baserat på följande regel: 

 

• Skall inget levereras avslutas köpet med order. 

• Skall något levereras avslutas köpet med följesedel. 

 

Detta fönster öppnas: 

 

 
 

Ange kundreferens som är obligatoriskt och eventuellt kundordernummer. Tryck Enter. 

Förskottsbetalningen registreras tillsammans med ordern med hänvisning till ett kvitto-

nummer. Samtidigt skrivs kvittot ut för förskottsbetalningen samt tillhörande order-

bekräftelse eller följesedel. 
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Delbetalning 
Om artikel levereras vid detta tillfälle, en delbetalning sker, skall hanteringen avslutas 

med att trycka på Grön/Betala Gul/Order/Följesedel och Grönl/Följesedel. Detta 

fönster öppnas: 

 

 
 

Delbetalningen registreras på fakturaunderlaget med hänvisning till aktuellt kvitto-

nummer. Samtidigt skrivs kvittot ut för förskottsbetalningen samt tillhörande följesedel. 

Ange kundreferens som är 

obligatoriskt och eventuellt 

kundordernummer. Trycker man 

Röd/Följesedel klar sätts status till 

Faktura och en markering på ordern 

att den är klar för att faktureras i 

Avance Fakturering medan om man 

trycker Grön/Följesedel ej klar sätts 

status till Faktura men ingen 

markering för att faktureras. 
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Prisfråga 

Det går att göra en prisförfrågan på en artikel utan att registrera in den i kassabilden. 

Tryck Grå/Fler och Blå/Prisfråga, skriv in artikelnummer eller scanna streckkod och 

tryck Enter. Priset på artikeln visas och valet kommer om artikeln ska läggas till på 

köpet eller avbryt. 

 

 

Textrad 

Det finns möjlighet att lägga till en textrad på kvitto. 

Tryck Grå/Fler, Grå/Fler, Grå/Fler och sedan Blå/Textrad 

 

 
 

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

textrader. 

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 alternativt kan snabbknapp 

 P-kvitto användas om den finns på tangentbordet. 

Spara 

Möjlighet finns att enbart spara order eller följesedel utan att 

skriva ut ett underlag, gör ordern/följesedeln klar och tryck sedan 

Grå/Fler, Grå/Fler, Grå/Fler, Grå/Fler och sedan Orange/Spara. 

Välj om den ska sparas som order eller följesedel. 
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Kundhistorik 

För att se fakturahistorik för aktuell kund, välj Grå/Fler, Grå/Fler och  

Röd/Kund historik.  

 

Fakturahistoriken visas för den kund som är vald i butiksbilden. Fakturahistoriken 

omfattar både fakturor och kvitton från kontantförsäljning. 

 

När man klickar på ett kvitto eller faktura, visas en specifikation av innehållet i den 

nedre rutan.  

 

 
 

Importera fil 

Funktionen Importera fil aktiveras via parameterfilen Butikpe.ini för Butikssystemet. 

Funktionen går ut på att kunna importera en textfil från en extern databas  med 

artikelinformation in till ButikPE . De uppgifter som läses in är artikelnummer och 

antal. Förutsättningen är att berörda artiklar finns upplagda i Avance Fakturering.  

 

Baserat på de importerade uppgifterna hämtas prisuppgifter och eventuellt andra 

aktuella uppgifter från artikelregistret i Avance Fakturering för att komplettera och 

automatiskt färdigställa orderraden. 

 

Som exempel på hur funktionen används kan nämnas BDS, Bildelsspecialisten, som 

ur sin databas "Autobas" söker fram nödvändiga artiklar för ett visst ändamål,  

t ex repareration av bromsarna till en viss bilmodell. Det material (de artiklar) som 

behövs i sammanhanget söks fram ur "Autobas" och läses ut till en textfil som via 

Grå/Fler, Grå/Fler och Orange/Importera fil hämtas in till Butik PE. 
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Gränsvärdeskontroll 

Vid registrering i ButikPE kan man ställa in gränsvärden så att man får en varning om 

gränsvärdet överskrids. Gränsvärden kan anges för Antal, À-pris, Rabatt och 

Anskaffning. 

 

Om man t.ex. har angivit ett gränsvärde på antal, visas nedanstående meddelande om 

man vid försäljning anger ett antal som överstiger gränsvärdet. 

 

 
 

Uppgifter om gränsvärden anges i Basinformationen i Avance Fakturering. 

 

Nytt kvitto 

Om man vill avbryta och makulera registreringar i en pågående kassaförsäljning och 

börja på ett nytt kvitto (en ny försäljning), välj Grå/Fler, Röd/Nytt kvitto. 

 

En dialogruta öppnas där man får bekräfta eller ångra att det påbörjade köpet ska 

avbrytas. 

 

 
 

Logga ut 

För att logga ut och avsluta ButikPE, tryck Grå/Fler och Grön/Logga ut. 

 

Om det finns en pågående, ej avslutad försäljning visas nedanstående meddelande.  

 

 
 

Man kan i detta läge välja att avsluta försäljningen, avbryta pågående försäljning eller 

parkera kvittot. För att avbryta pågående försäljning, välj Grå/Fler, Röd/Nytt kvitto. För 
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mer information, se rubriken Nytt kvitto ovan. För att parkera kvittot, välj Grå/Fler och 

sedan Gul/Parkera Kvitto. Välj sedan Grå/Fler och Grön/Logga ut. 

 

ButikPE avslutas och ställs i utloggat läge.  

 

Ange lösenord för att logga in på nytt. 
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Kassaavstämning 

En kassaavstämning måste göras varje dag, det är ett krav från Skatteverket. 

 

Kassaavstämning, som innebär att meddela systemet hur mycket pengar och andra 

värdepapper som finns i kassalådan, ska göras från varje kassastation.  

 

En rekommendation är att sätta presentkort, tillgodo och kreditkort till autosummering i 

ButikPE Verktyg. Summeringen sker då automatiskt. 

 

 

Arbetsgång vid kassaavstämning 

Tryck på Grå/Fler, Grå/Fler och Grön/Avstämning, nu öppnas följande fönster: 

 

 
 

Alla betalmedel som är upplagda i ButikPE Verktyg visas i avstämningsbilden. 

 

För att avstämma kassan väljer man rad med pil upp/ner, anger belopp och trycker 

Enter.  
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För att se detaljerad information om vilka transaktioner som ingår i ett belopp, välj 

Orange/Detaljer. Tryck Grå/Avbryt för att stänga fönstret. 

 

 

För att avstämma kontanter, välj raden Kontant och ange värdet av kontanter på 

inmatningsraden och tryck Enter. Man kan även ange antal * mynt-/sedelenhet på 

inmatningsraden och trycka Gul/kontant. Det skapas då en rad för varje mynt-

/sedelenhet som registreras. 

 

För att avstämma kortbetalning, välj raden Kort debet och ange värdet av kortbetalning 

på den tomma inmatningsraden och tryck Enter. Välj raden Kort kredit för att ange 

värdet av kortreturer och tryck Enter. Avstämning behöver endast göras om man inte 

har valt autosummering av kreditkort.  

 

Värdet av dagens kortförsäljning i ButikPE 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.  

 

För att avstämma mottagna presentkort, välj raden Presentkort och ange värdet av 

mottagna presentkort på inmatningsraden och tryck Enter. Avstämning behöver endast 

göras om man inte har valt autosummering av presentkort. 

  

För att avstämma mottagna tillgodohavanden, välj raden Tillgodo debet och ange 

värdet av mottagna tillgodo på inmatningsraden och tryck Enter.  

 

För att avstämma utställda tillgodohavanden, välj raden Tillgodo kredit och ange 

värdet av utställda tillgodo på inmatningsraden och tryck Enter. Avstämning av tillgodo 

behöver endast göras om man inte har valt autosummering av tillgodo. 
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För att avstämma valuta, välj Blå/Valuta. Nedanstående fönster öppnas: 

 

 
 

Klicka på Grå/valuta, ange beloppet på valutan på raden och tryck Enter. Valutabelopp 

och belopp i svenska kronor visas för respektive valuta i tabellen. Välj valuta i tabellen 

med pil upp/ner och tryck Enter för att överföra beloppet till avstämningsbilden. Valuta 

läggs upp i Avance Verktyg. 

 

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, välj raden Växelkassa och 

ange beloppet på inmatningsraden och tryck Enter. 

 

För att ange växelkassa kan man även ange växelkassans belopp med bokstaven v 

framför följt av Enter. D.v.s. ”v2000” ställer in avstämningen på växelkassa 2000 kr. 

Belopp för bankning justeras automatiskt till det avstämda beloppet minus växelkassa. 

Möjlighet finns att istället ange en fast växelkassa i ButikPE.ini, vilket innebär att 

samma belopp presenteras på raden för växelkassa varje gång avstämningen öppnas. 

 

För att ange belopp för bankning, välj raden Bank och ange värdet på inmatningsraden 

och tryck Enter. För att ange belopp för bankning kan man även ange beloppet med 

bokstaven b framför följt av Enter. D.v.s. ”b20000” för att banka 20000 kr. Växelkassan 

justeras automatiskt till det avstämda beloppet minus bankposten. 

 

För att ändra ett belopp, välj den rad som ska ändras och ange det nya värdet på 

inmatningsraden och tryck Enter. Om ett belopp ska nollställas, välj den rad som ska 

ändras och ange 0 på inmatningsraden och tryck Enter. Beloppet på raden ändras till 0.  

 

När avstämningen av vad som finns i kassan är klart tryck Grön/slutför avstämning. Då 

presenteras det som registrerats enligt exemplet nedan: 
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När man har godkänt avstämningen genom att trycka på Orange/OK skrivs det ut en Z-

dagrapport. 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 Z-

rapport. Vid utskrift av en Z-rapport töms alla summeringar. Enda sättet att få ut en Z-

rapport är att göra en avstämning i ButikPE. 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. Från Butik kallas dessa 

Z. 

Återutskrift av Z-rapport 

Det går att göra återutskrift av tidigare utskrivna Z-rapporter i avstämningsbilden. För 

att skriva ut en Z-dagrapport i efterhand, välj Grå/Fler och skriv löpnumret på Z-

dagrapporten i den tomma inmatningsraden i avstämningsfönstret och välj Grön/Z-

rapport återutskrift. Om exempelvis Z-dagrapport nr 10 ska skrivas ut i efterhand, 

skriver man 10 i fältet.  

 

Tryck på Orange/OK om 

avstämningen är korrekt. ButikPE 

ställs i utloggat läge. 

 

Tryck på Grå/Avbryt för att backa 

tillbaka ett steg.  
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Utskrift av X-rapport 
Om man vill se de registreringar som är gjorda i kassan sedan senast föregående Z-

dagrapport, kan man skriva ut en X-rapport. Utskrift av en X-rapport tömmer inte 

summeringarna.  

 

För att skriva ut en X-rapport, välj Grå/Fler, Röd/X-rapport i avstämningsbilden. Det 

skrivs ut en X-dagrapport per kassalåda. 

 

Utskrift av elektronisk journal 

Rapporten E-journal används av Skatteverket för att enkelt kunna skriva ut den 

information de behöver. Rapporten innehåller detaljerad information om 

kassatransaktioner per kvittonummer och utskrivna X- och Z-rapporter.  

 

E-journalen skrivs ut från avstämningsfönstret. Välj Grå/Fler,  Gul/e-journal för att 

skriva ut en e-journal. 

 

Rapporten skrivs ut för aktuell kassa med möjlighet till urval på datum och 

kvittonummer. 

 

 
 

Välj Grön/Utskrift för att skriva ut e-journalen. 

 

E-journalen kan även skrivas ut i Avance Fakturering. Rapporten finns i Rapportbilden, 

fliken Historik. Se hjälptexten i Avance Fakturering för mer information.  
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Ändring av växelkassa 

Det går att ändra växelkassan i kassaavstämningsbilden. Välj Grå/ Fler, Blå/Ändra 

växelkassa för att öppna dialogrutan. 

 

Man kan öka eller minska växelkassan. Skriv in beloppet i fältet och välj Grön/OK. Om 

växelkassan ska minskas anges ett minustecken framför beloppet. 

 

 
 

Röd/Avbryt stänger dialogrutan utan att göra några ändringar. 

 

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 ”Förändring 

växelkassa”. 

 

Kassadifferenser 

Eventuell kassadifferens bokförs manuellt via bokföringsorder för aktuell dag. Vid 

kassadifferens visas differensen mellan bokfört/avstämt belopp på Z-rapporten. 

 

Kassadifferens kan t ex bero på:  

- Butik som har gett tillbaka fel belopp 

- Förskott tas tillbaka, felregistrering 

- Hanteringen av presentkort 

- Hanteringen av tillgodo 

- Hanteringen av kontantinköp 
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Avstämningsrapporter i ButikPE  

Skatteverket har ställt krav på att det ska gå att ta ut Z- och X-rapporter ur kassa-

systemet. Dessa kallas Z-rapport och X-rapport. 

 

Utdrag  SKVFS 2009:1 
8 § Ett kassaregister ska kunna framställa kassakvitton samt rapporter med en sammanställning av ett 

kassaregisters registreringar avseende en dags försäljning och löpande användning (Z-dagrapport) samt en 

sammanställning av ett kassaregisters registreringar sedan senast föregående Z-dagrapport (X-

dagrapport). Kassakvittot, Z-dagrapporten och X-dagrapporten ska uppfylla de krav som ställs i dessa 

föreskrifter 

 

Med anledning av detta har alla tidigare avstämningsrapporter i ButikPE och Avance 

tagits bort och ersatts av Z- och X-rapport. 

 

Utdrag  SKVFS 2009:3 
21 § För varje kassaregister som används under en försäljningsdag för registrering ska en Z-dagrapport 

med minst uppgifter enligt 30 § Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2009:1) om krav på kassaregister tas 

ut vid försäljningsdagens slut. 

 

Enligt ovanstående paragraf måste butiken göra en avstämning varje dag. 

 

Z-rapport 

Alla Z-rapporter får ett löpnummer ur en obruten nummerserie. Från Butik kommer 

dessa att kallas Z. 

 

 
 

Z- och X-rapporter 

Det som visas på en Z- 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 få ut en Z-rapport är att göra en avstämning i ButikPE. Man behöver inte 

räkna pengarna men då kommer detta inte att visas på rapporten.  

 

Det går att göra återutskrift av tidigare utskrivna Z-rapporter i avstämningsbilden. För 

att skriva ut en Z-dagrapport i efterhand, välj Grå/Fler och skriv löpnumret på Z-

dagrapporten i den tomma inmatningsraden i avstämningsfönstret och välj Grön/Z-

rapport återutskrift. Om exempelvis Z-dagrapport nr 10 ska skrivas ut i efterhand, 

skriver man 10 i fältet.  
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För att skriva ut en X-rapport, välj Grå/Fler, Röd/X-rapport i avstämningsbilden. Det 

skrivs ut en X-dagrapport per kassalåda 
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Rapportinnehåll Z-rapport 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nästa del av Z-rapporten innehåller information 

från inmatad kassaavstämning. Avstämda belopp 

visas summerad per betalsätt. Utställda och inlösta 

tillgodokvitton redovisas på separata rader. 

Den första delen av Z-rapporten innehåller 

bokförda belopp, d.v.s. de belopp som kommer 

från registrerad försäljning i ButikPE. Inlösta 

presentkort redovisas på en rad. Utställda och 

inlösta tillgodokvitton redovisas på separata 

rader. Ingående växelkassa visas. Ändring av 

växelkassa redovisas på raden ”Förändring 

växelkassa”. 

 

Om det är en differens mellan bokfört och avstämt 

belopp redovisas beloppet på raden ”Differens 

bokfört/avstämt”. Belopp som ska bankas och 

utgående växelkassa redovisas. 

I rubriken på Z-rapporten visas Z-rapportens 

löpnummer. Löpnumret räknas upp automatiskt.  

Företagets namn och organisationsnummer visas 

på rapporten samt datum och klockslag. 

Terminal ID och kassa ID för aktuell kassa visas. 

Sålda presentkort redovisas på raden Utställda 

presentkort. Kontantinköp redovisas på en separat 

rad. Kontantinköp är en tilläggsmodul till ButikPE. 
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Försäljningssumman redovisas inklusive moms 

och momsbeloppen fördelas på respektive 

momssats. Även om Skatteverket inte har fem 

momssatser, redovisas alla på Z-rapporten. 

Antal sålda varor och tjänster redovisas på 

separata rader. Artiklar med lagerstatus tjänste-

artikel redovisas på raden ”Antal tjänster”. Antal 

utskrivna kvitton redovisas. Antal lådöppningar 

som redovisas är antal lådöppningar från 

programmet. Om man har öppnat kassalådan med 

nyckel kommer inte detta att redovisas.  

Antal utskrivna kvittokopior och summan av 

kvittokopiorna redovisas, denna summa ingår inte 

någon annanstans. Antal returnerade varor och 

returbelopp redovisas. Lämnad rabatt summeras 

på raden Rabatt.  Övriga rabatter är i dagsläget 

alltid 0 (vi summerar inget till denna rad).  

Oavslutade försäljningar är alltid 0. Antal 

övningskvitton är summan av kvitton som är 

utskrivna för klient 999, denna summa syns 

endast i klient 999.  

Grand total är total försäljning sedan installa-

tionen av version 8.5. Försäljning som har skett 

i äldre versioner syns inte här. 
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Kontrollenhet 

Enligt kassaregisterlagen ska det finnas en kontrollenhet kopplad till ett kassaregister. 

Alla registreringar i kassaregistret registreras i kontrollenheten.  

 

Det går inte att genomföra försäljning i ButikPE när kontrollenheten är ur funktion. 

Enligt kassaregisterlagen ska ett kassaregister enbart kunna registrera försäljning om 

ansluten kontrollenhet är i funktion.   

 

När ButikPE saknar kontakt med kontrollenheten och köp inte kan genomföras, visas ett 

meddelande i programmet.   
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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 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 i Kundregistret i Avance Fakturering.   

 

Förutsättningar för att kunna skicka förfrågan om samtycke:  

1. Informationstext för samtycke måste finnas. Det anges i Basinformationen i 

Avance Fakturering.   

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 en begäran om samtycke till en befintlig kund öppnas kundsöken. Tryck 

Röd/Sök/Hämta, Röd/Kund för att öppna söken. 

 

Gör eventuellt urval och markera vald kund.  
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Välj Grön/Ändra kund. Nedanstående formulär öppnas. 

 

 
 

Om samtycke saknas visas texten ”Samtycke saknas”. Markera fältet ”Samtycke 

saknas”. Ange information om e-post eller mobilnummer om uppgiften saknas på 

kunden. Klicka på Spara.  

 

Begäran om samtycke blir nu köad och status för samtycke ändras till "Begäran om 

samtycke är köad".  
 

 
 

För att skicka begäran behöver man uppdatera samtycke i Avance Fakturering. Gå upp i 

menyn på Hämta, Uppdatera samtycke i Avance Fakturering. Alla samtycken som 

ligger i kö skickas och alla godkända och nekade samtycken hämtas. 
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Status ändras till "Begäran om samtycke är skickat". 

 

 
 

När kunden klickar på länken i mailet/sms:et öppnas en webbsida med den 

informationstext som är angivet i formuläret "Text samtycke" i Basinformationen i 

Avance Fakturering. En standardtext från FDT visas efter informationstexten. Kunden 

har möjlighet att godkänna villkoren.  

 

Nästa steg är att uppdatera/hämta alla godkända samtycken. Gå upp i menyn på Hämta 

och välj Uppdatera samtycke i Avance Fakturering för att uppdatera alla godkända 

samtycken. Status ändras till "Samtycke är godkänt" i Kundregistret för de kunder som 

har godkänt förfrågan. 

 

 
 

Godkänn samtycke manuellt 

Det går att godkänna samtycke manuellt i Kundregistret om man inte vill skicka en 

begäran via e-post eller sms.  

 
Samtycke nekat 

När man har skickat en begäran om samtycke och kunden inte har godkänt begäran om 

samtycke inom 7 dagar blir status "Samtycke är nekat".   
 

 
 

Det går att skicka en begäran på nytt genom att markera fältet ”Samtycke är nekat” och 

spara. Status ändras till "Begäran om samtycke är köad". När man uppdaterar samtycke 
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i Avance Fakturering skickas en begäran om samtycke till kunden. 

 

Annullera godkänt samtycke 

Det går att annullera ett godkänt samtycke i Kundregistret i Avance Fakturering.  

Status ändras till "Samtycke nekat" på kunden.  
 

Fel vid begäran av samtycke 

När man begär samtycke och det saknas e-postadress och mobilnummer eller om något 

annat fel har uppstått blir status ”Fel vid begäran av samtycke”.  

 

 
  

Begäran av samtycke kan skickas på nytt genom att markera fältet ”Fel vid begäran av 

samtycke” och spara. 

 

Status ändras till "Begäran om samtycke är köad". När man uppdaterar samtycke i 

Avance Fakturering skickas en begäran om samtycke till kunden. 

 

Det går även att godkänna samtycke manuellt i Kundregistret. 

 

Visning av avsändare på e-post och sms  

Inställningar för e-post och sms anges i Avance Verktyg under Arkiv, Program-

inställningar.  

 
E-post 
Inställningar för e-post anges under Allmänt/SMTP (mail).  

 

I fältet Avsändare anges e-postadressen för avsändaren. E-postadressen kommer att 

visas som avsändare för mottagaren av mailet.  
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SMS 
Inställningar för SMS anges under Allmänt/SMS.  

 

Avsändare är den som ska stå som avsändare för mottagaren av sms:et. 

 

 
 

Mer information om inställning av SMS finns i manualen för SMS.  

 

Om fältet Företagsnamn i Basinformationen, fliken Faktura, är ifyllt visas 

företagsnamnet i mail och sms.  

 

Se vidare: 

För mer information om hantering av samtycke, se hjälptexten i Avance Fakturering. 


