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Uppläggning av betalmedel för Swish 

Betalningsartiklar läggs upp i Artikelregistret i Avance Fakturering. 

 

Betalknappar för respektive betalningsartikel läggs sedan upp i butiksprogrammet. 

 

 

Uppläggning av betalningsartiklar i Artikelregistret  
Starta Artikel i Avance Fakturering. 

Ange ett artikelnummer för betalningsartikeln. Förslagsvis inleds artikelnumret med en * följt 

av siffror eller bokstäver för att särskilja betalningsartiklar från vanliga artiklar. Exempelvis är 

artikelnumret * för Kontant och *3 för Kort. 

I vårt exempel använder vi *7 för Swish  

 

Ange benämning på artikeln: Swish. Benämningen visas bl.a. vid kassaavstämning. 

Betalningsartikeln ska vara momsfri. 

 

 
 

I fliken Lager anges lagerstatus ”Ej lageravräkning”. 
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I fliken Ekonomi anges önskat kontonummer på raden Betalning. Kontot måste vara upplagt i 

kontoplanen i Avance Bokföring.  

 

Sätt ”Typ” som ”Ospecifierad” 

(Om man lägger Typ: Kontant så uppfattar kassan den som en extra växelkassa och kan inte 

skilja på den faktiska kontantartikeln och den nu tillagda, det kommer då bli fel på Z-

rapporter och eventuellt även i bokföringen.) 

 

I fältet Minsta valör anges den minsta valören som finns på betalmedlet. Inställningen 

påverkar hur köpet avrundas. 

 

 
 

Om man hanterar olika valutor lägger man upp en betalningsartikel per valuta. Välj typ 

Kontant och minsta valör för valutan. Välj valuta ur tabellen Valuta. Valuta och valutakurser 

anges i Avance Verktyg.   

 

Om man har licens för flera lagerställen kan man välja vilket lagerställe betalmedlet är 

kopplat mot. Välj lagerställe ur tabellen. Om man vill att betalmedlet ska vara tillgängligt för 

alla lagerställen väljer man alternativet "Alla".  

 

 

 

 

 

 

Betalknapp för Swish läggs sedan upp i kassaprogrammet enligt instruktion för respektive 

kassaprogram.  
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Uppläggning av betalknapp i ButikPE 

Starta ButikPE Verktyg och gå till Betalning 

 

 
 

Fliken betalningsmedel styr betaldialogernas funktion i Butik PE. 

Betalmeny visar betalmenyns uppbyggnad i betalningsdialogen. I exemplet ovan baserat på 

standardinställningarna i Butik PE.  

I vårt exempel väljer vi att markera Blå knapp under ”Order/Följesedel” för att skapa knappen 

för Swish. 

Därefter väljer ni egenskaper för knappen. 

Artikelnummer att koppla till knappen (i vårt exempel *7). 

Typ: Normal  

Benämning: Swish. I detta fält anges den benämning som betalsättet skall ha i betaldialogen. 

Den aktuella artikelns benämning anges som standard. 

 

Förvalt betalsätt 

Det förvalda betalsättet får endast finnas ett av. Detta är i de allra flesta fall kort eller kontant 

betalning. 

Autosummera till avstämning 
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Om betalsättet skall autosummeras till avstämningen anges detta här. 

Används vid återköp 

Om ett betalsätt skall användas även vid återköp anges det i denna inställning. 

Visa snabbval för valutor 

Denna inställning gäller betaldialogen generellt. Vid aktivering så visas en extra textruta för 

snabbval av en annan valuta än SEK. 

 

Spara inställningarna 

Efter utförda förändringar måste man först klicka på ”Uppdatera meny” och därefter spara de 

nya inställningarna genom att klicka på Spara (diskettknappen) i verktygsfältet. 

 

 

Ger en betalbild som ser ut så här 

 

 


