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E-posta utskrifter från ButikPE 
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: 

 

 
  


