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Velkommen
Dit Wallmob POS er et centralt punkt i din forretning, og derfor anbefaler vi at gennemlæse
denne brugervejledning grundigt igennem, så du er optimalt rustet til at gøre brug af
systemets mange funktioner. Nærværende manual illustrerer hvordan POSet manøvreres,
ved brug af forklarende billeder og tekst. God fornøjelse!
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BRUGERVEJLEDNING
For at gøre brug af POSet skal du
først logge ind. Følgende trin viser
hvordan denne process udføres.

LOG IND - TRIN 1/3
1. Indtast dit brugernavn og
password. Brugernavn og
password er det samme
som der er valgt ved oprettelsen
på OneStore-hjemmesiden (www.
wallmob.com/onestore/signup)
1/3

For eksempel:
wallmob@wallmob.com
*********
2. Tryk herefter på ‘Log Ind’-knappen

LOG IND - TRIN 2/3
Her vælger man hvilken
kasse man ønsker at bruge
POSet med (såfremt man har
mere end én kasse, vil disse
fremstå på en liste).
2/3

Når du har valgt en kasse, vil den
pågældende iPad tilslutte sig til den
valgte kasse.
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Note:
Afhængig af abonnementstypen, vil
man kunne have op til 3 kasser pr.
licens.

LOG IND - TRIN 3/3
Første gang man logger ind,
vil den eneste bruger på
listen være ’Shop Owner’. Det
er muligt at redigere denne
bruger og pinkode, eller tilføje andre
brugere på et senere tidspunkt. Ved
første log-in trykker man blot på
den grønne ’Log Ind’-knap, uden at
indtaste pinkode.
3/3

Dette billede er også billedet man
vil blive mødt med, hver gang man
logger ud af POSet.

DU ER NU LOGGET IND
- og er nu klar til at begynde dagen
med dit nye POS
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BEGINNING-OF-DAY (BOD) /
ÅBEN KASSEN
Hver dag man åbner kassen, vil man
blive spurgt om den nuværende
kassebeholdning (såfremt dagen før
blev lukket på korrekt vis).
Når dagen er slut, da vil det være
muligt at se om kassebeholdningen
stemmer ift. dagens kontant -og
kreditbetalinger.

ÅBEN DAGEN - TRIN 1/1
Start kasseåbning ved at
indtaste det nuværende beløb
i kassen. Dette kan gøres ved
enten at taste beløbet direkte ind,
eller ved at bruge Plus –og Minusknapperne til at tælle eventuelle
mønter og sedler op.
1/1

F.eks.:
500 + 200 + 100 + 100 + 50 + 50		
= 1.000,00 DKK
Eller, hvis man ved at kassens beløb
er 1.000 DKK ved start, indtaster man
blot 1.000 efterfulgt af ’=’-tegnet.
Vigtigt: Husk at trykke på ’=’-tegnet
inden du trykker på ’Åben Kasse’,
for at sikre at det indtastede beløb
er registreret, og stemmer med
beløbet i kassen.
Når du har sikret at kassens beløb stemmer overens med det indtastede beløb,
så kan du gå videre ved at trykke på ’Åben Kasse’-knappen.

KASSEN ER NU ÅBEN
- og du er nu klar til at sælge dine produkter.
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Point of Sale - Salgsvinduet
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Nedenstående giver et overblik over hvad de forskellige knapper betyder, og hvilke funktioner de har:
1. BACK OFFICE

Her kan man tilgå salgsstatistiker,
brugerinstillinger, samt opsætning af
hardware

2. SYNKRONISERING

Dette ikon indikerer hvorvidt POSet
er on –eller offline – og synkroniseret
med databasen

3. TERMINALSTATUS

Dette ikon indikerer hvorvidt der
er forbindelse mellem POSet og
evt. tilsluttet terminalscanner (ISMP
Companion)

4. SCANNERFUNKTION

Her kan man slå en evt. tisluttet
terminals scannerfunktion til og fra
(og derved spare batteri, når denne
ikke er i brug)

5. ÅBEN KASSESKUFFE
Åbner kasseskuffen

6. EOD (END-OF-DAY)

13. TILFØJ MANUEL LINJE

Her åbner man for kassens EODprocess, hvor man optæller dagens

Her kan man manuelt tilføje et
produkt til kvitteringen

omsætning og slutter dagen 7.

14. PARKER BON/PARKEREDE
SALG

PROFIL

Her kan man se hvem der pt. er
logget ind. Det er også muligt at
logge den nuværende bruger ud her

8. SØG

Her kan man søge efter produkter i
produktvinduet

9. PRODUKTER

Her vises alle de produkter der er
tilføjet til POSets produktkatalog

Her kan man parkere bonnen, samt
hente den tilbage på et senere
tidspunkt

15. SØG SKU

Her kan man søge på et produkt via
en specifik SKU-kode

16. KVITTERING

Her kan man se de produkter der er
blevet tilføjet til kvitteringen

17. ANNULERING

10. KATEGORI

Her man man segmentere produkter
efter kategori

Ved tryk på den røde ‘Annuler’-knap,
kan man annullere et igangværende
køb

11. RETURNER

18. SÆLG

Her kan man returnere produkter

12. TILFØJ RABAT

Her kan man tilføje rabat

Ved tryk på den grønne ‘Sælg’knap fortsætter man videre til
betalingsvinduet
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PROFIL

Her kan man se den nuværende
bruger som er logget ind.
Ved tryk på ‘Profil’-knappen
og
derefter på ‘Lås’-knappen, er
det muligt at logge ud af den
pågældende bruger, og derved låse
POSet.

SKIFT BRUGER

For at se hvem der sælger hvad, så
er det vigtigt at man er logget ind på
ens egen bruger.

SKIFT BRUGER - TRIN 1/1
For at logge ind, vælg dit eget
navn og indtast din personlige
kode (eller vælg Shop Owner
og tryk på ’Log Ind’-knappen, såfremt
bruger og dertilhørende personlige
kode ikke er blevet defineret).
1/1
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PRODUKTER
Her kan man se de produkter
der er blevet tilføjet til POSets
produktkatalog.
I bunden af skærmen er det muligt
at vælge mellem de forskellige
kategorier
(som
er
opsat
i
WebBackoffice).
Ydermere er det muligt at skifte
udseendet af produktvisningen.
Ved
tryk
på
knapperne
ved
siden
søgefeltet,
er
det muligt at skifte mellem
‘Grid’-visning
eller ‘Liste’-visning
.

SALG AF PRODUKTER
For at sælge et produkt, skal det først
tilføjes til kvitteringen.

TILFØJ PRODUKT TIL
KVITTERINGEN - TRIN 1/3
Scan stregkoden på det
pågældende produkt, eller
tryk på ét af produkterne fra
produktvinduet, for at tilføje det til
kvitteringen.
1/3
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TILFØJ PRODUKT TIL
KVITTERINGEN – TRIN 2/3
Hvis et produkt består af flere
varianter, så vil en liste over de
pågældende varianter blive
vist ved tryk på produktet.
Vælg da et produkt på listen. F.eks.
hvorvidt en burgervariant skal være
hamburger eller cheeseburger.
2/3

TILFØJ PRODUKT TIL
KVITTERINGEN – TRIN 3/3

3/3

Når man har udvalgt og
trykket på produktet, da vil det
blive vist ovre i kvitteringen.

DU HAR NU TILFØJET ET PRODUKT TIL KVITTERINGEN
- Nu kan du vælge at tilføje flere produkter, eller fortsætte til betalingsvinduet.
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TILFØJ MANUEL
PRODUKT
Du kan tilføje et produkt manuelt ved
at trykke på ’Tilføj Manuel Produkt’knappen.

TILFØJ MANUEL PRODUKT –
TRIN 1/1
1/1

1. Indtast beløbet for produktet
2. Indtast antallet af produkter

3. Valgfrit: Angiv navnet på produktet
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RETURNER
Det er også muligt at returnere et
produkt, såfremt det ønskes byttet,
eller trækkes tilbage af anden grund.
Dette kan gøres på to måder;
ved manuel returnering eller ved
specifikt at vælge det pågældende
produkt der skal returneres.

RETURNER ET PRODUKT –
TRIN 1/2
Ved tryk på returknappen vil
man blive mødt med et vindue
fra højre, hvor det er muligt
at scanne returvarer ved hjælp af
stregkoden - enten ved brug af
scanner, eller ved manuel indtastning
i input-feltet. Alternativt trykker man
blot på ’Manuel vareretur’-knappen i
bunden af vinduet, for at komme til
POSets returtilstand.
1/2

Derudover er det muligt at indtaste
tidligere ordrers ordrenumre, og
hente hele ordrer til retur.
1. Tryk på returnknappen, og indtast
herefter ordrenummeret i inputfeltet.
2. Tryk på de produkter der ønskes returneret, og så på ’Returner varer’-knappen nederst i vinduet for at returnere dem.
3. Ved tryk på ‘MANUEL VARERETUR’-knappen vil der være to metoder at køre en vare retur på. Den første måde er
at vælge det pågældende returprodukt i produktvinduet mens returfunktionen er slået til. Alle produkter der tilføjes
mens POSet er i returstatus vil blive fratrukket. Når et produkt er tilføjet til retur, skal man angive en årsag til returen i
indtastningsfeltet på produktet i kvitteringen.
VIGTIGT: Når returstatus er slået til vil produkterne blive vist med rød farve, og priserne vil så med et minus foran for at
indikkere at beløbet vil blive fratrukket. Først når man trykker på Retur-knappen igen, vil man være i stand til at bruge
POSet til at foretage almindelige salg.
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RETURNER ET PRODUKT –
TRIN 2/2
Den
anden
metode
at
returnere et produkt på, er
ved at tilgå POSets returstatus
og derefter trykke på ’Tilføj Manuel
Produkt’-knappen, og indtaste navn
og pris på det ønskede produkt. Tryk
herefter på ’Tilføj til Bon’-knappen for
at returnere den indtastede vare.
2/2

PRODUKT RETURNERET
– Sådan! Du kan nu returnere varer på to forskellige måder.
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TILFØJ RABAT
Det er muligt at tilføje en rabat
til et produkt ved at trykke på
rabatknappen .

TILFØJ RABAT - TRIN 1/1

1/1

1. Vælg om rabatten skal være
procentvis , et kontant beløb
.
eller sæt en ny pris

2. Indtast procentrabat, beløbsrabat
eller ny pris i rabatfeltet
3. Valgfrit: Indtast begrundelse til
rabatten
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KVITTERINGEN
Det er muligt at ændre produkter
i kvitteringen ved at trykke på det
pågældende produkt.

SÅDAN VIRKER
KVITTERINGEN
Ved tryk på et produkt på kvitteringen
kan man redigere antal, rabat og variant
på det pågældende produkt.

KVITTERING - TRIN 1/4

1/4

Tryk på et produkt på
kvitteringen for at redigere
det.
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KVITTERING – TRIN 2/4
1. Når man har valgt et produkt,
2/4 så kan man f.eks. ændre på
varienten, tilføje eller reducere
antallet af det pågældende
produkt
2. Det er også muligt efterfølgende at
tilføje procent –eller kontantmæssig
rabat, eller blot tilpasse prisen efter
eget ønske, til et produkt, ved tryk på
Rabat-knapperne

KVITTERING – TRIN 3/4

3/4

1. Angiv en begrundelse for
rabatten

2. Indtast procentrabat, kontantrabat
eller tilpasset prisrabat

WALLMOB

KVITTERING – TRIN 4/4
4/4

1. Her kan man se hvordan
produktet ser ud med en
tilføjet rabat

2. Du har nu mulighed for at slette
rabatten ved at trykke på ’-’-knappen
(minus), til højre for rabatten
3. Hvis man vil redigere rabatten, tryk
da på den pågældende rabat der
ønskes ændret
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SÆLG
Når man har valgt de ønskede
produkter, og de er overført til
kvitteringen, så trykker man på den
grønne ’Sælg’-knap nede i højre
hjørne, for at gennemføre betalingen

BETALINGSVINDUE
25

26

27

19. TILBAGE/ANNULER BON

19

Her går man tilbage til salgsvinduet
20

20. BELØB

Her ses det indtastede beløb og
tilbageværende beløb til betaling
21

22

23

21. KONTANT*

Her vælges kontantbetaling

22. KORT*

24

Her vælges kortbetaling

23. ØVRIGE*

Her vælges øvrige betalingformer

28

24. NUMERISK TASTETUR

Her indtaster man det pågældende
beløb der ønskes at betales med

25. ÅBEN KASSE

Her åbner man kasseskuffen

26. SPLITBETALING

Her vælger man splitbetaling, såfremt
man ønsker at dele regningen op

27. VALUTA

Her
vælges
betalingsvaluta

28. SÆLG

den

Her gennemføres betalingen

ønskede

*En af disse skal vælges før ‘Sælg’-

knappen aktiveres, og betalingen
kan gennemføres
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SÆLG - TRIN 1/6

1/6

1. Det er muligt at tage imod
forskellige valutaenheder

2. Dette gøres ved at trykke på valutaknappen over kvitteringen. Herefter
vises en popup, hvor man kan scrolle
mellem forskellige valutaenheder.

SÆLG - TRIN 2/6

2/6

1. Efter at have indtastet beløb,
vælg da om der skal betales
med kort, kontant eller øvrige

2. Det er også muligt at dele
betalingen op i flere betalinger.
For eksempel, hvis to produkter
tilsammen koster 60.80 kr., så har
kunden mulighed for betale 50 kr.
med kontanter, og de resterende
10.80 kr. på kortet.
3. Start med at indtaste 50 kr.,
derefter på ‘Kontant’, og tryk så på
‘Sælg’-knappen

4. Det tilbageværende beløb vil så blive vist i toppen. I dette tilfælde; 10.80 kr., som skal betales via kort.
5. Hvis man vil VOIDe/annullere transaktionen, tryk da på ‘Void’-knappen, illustreret med et kryds i øverste venstre hjørne.
Herefter vil en dialogboks komme frem, hvor man skal bekræfte annulleringen. Heri vil der også stå det beløb, som skal
tilbagebetales til kunden, såfremt et beløb allerede er blevet betalt.
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SÆLG – TRIN 3/6
Det er også muligt at dele
betalingen op efter varer,
for eksempel hvis hvis to
kunder ønsker splitte betalingen
imellem dem.
3/6

1. Tryk på ’Split’-knappen
2. Tryk på de(n) vare(r) på kvitteringen,
der skal betales individuelt
3. Tryk på ’Kontant’, ’Kort’ eller
’Øvrige’-knappen, indtast beløbet,
og derefter på ’Sælg’-knappen for at
gennemføre den første betaling.

SÆLG – TRIN 4/6

4/6

email.

Når
første
betaling
er
gennemført, kan man vælge
om man vil sende kvittering for
første betaling til en bestemt

S. 20

WALLMOB

SÆLG – TRIN 5/6
Det er herefter muligt at
betale for de(n) resterende
vare(r), gennem samme
procedure, enten ved brug af
kontant, kort eller øvrige betalinger.
5/6

SÆLG – TRIN 6/6
Betalingen er nu gennemført,
og såfremt kunden ønsker
det, kan der videresendes
en kvitteringen til kundens
emailadresse.
6/6
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END-OF-DAY (EOD) / LUK
KASSEN
Når man trykker på EOD-knappen i
produktvinduet vil man blive mødt
af EOD-vinduet, som er opdelt i to;
i venstre del af vinduet kan man
indtaste de nødvendige beløb for
at lukke kassen; og i højre del af
vinduet har man et overblik over
startbeholdning, kontanter i kassen,
deponerede penge til banken, beløb
fra kreditkort, samt øvrige betalinger.
Startbeholdningen (i det viste
tilfælde på 1.000,00 DKK) vil som
standard blive vist oppe i højre del af
skærmen.

KONTANTER I KASSEN
EOD-processen
starter
som
udgangspunkt ved at man skal
indtaste kassens nuværende beløb
(Kontanter i kassen). Dette kan gøres
ved optælle og udregne kassens
indholdt af mønter og sedler, ved
hjælp plus –og minus-knapperne,
eller ved blot at indtaste beløbet
for kassebeholdningen direkte ind.
Husk at trykke på ’=’-tegnet inden
du trykker på ’Næste’-knappen, for
at sikre at det indtastede beløb er
registreret, og stemmer overens
med beløbet i kassen.

I en parantes, under det indtastede beløb, står et beløb bestående af startbeholdningen + dét beløb som der er købt for
i løbet ad dagen. F.eks. hvis startbeholdning er på 1.000,00 DKK, og der er købt for 1350,00 DKK i løbet af dagen, så vil
differencen være på -1.350,00 DKK. Såfremt kassen stemmer, så skal det indtastede beløb også være 1.350,00 DKK, og
differencen vil herefter vise beløbet 0,00 DKK.
Hvis beløbet i kassen er under eller overstiger differencen, så vil denne difference fremstå med rødt ved siden af ’Kontanter
i kassen’ teksten i højre vindue, efter man har trykket ’Næste’. Hvis man trykker på ’Tilbage’-knappen, har man mulighed
for at gå tilbage til tidligere trin, for at kontrollere tidligere indtastede beløb.
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ANDEN VALUTA
Såfremt der er blevet betalt med
anden valuta, så vil man blive mødt
med et ekstra trin, hvor man vil blive
bedt om at indtaste beløbet af den
pågældende valuta, efter man har
indtastet beløbet af kontanter i
kassen.
F.eks., hvis man har solgt produkter
for 13,40 Euro indtaster man dette, og
det vil så fremstå i højre side, under
’Kontanter i kassen’-delen, at der er
yderligere 13.40 Euro heri. Disse ville
automatisk blive registeret under
’Deponeres til bank’, da det ikke er
muligt at åbne kassen med anden
valuta..

DEPONERES I BANKEN
Under ’Deponeres til bank’ indtaster
man blot det beløb der skal
deponeres til banken. Såfremt der er
udført salg i anden valuta en Dansk,
så vil denne automatisk stå som
deponeret til banken, da det ikke er
muligt at åbne kassen med anden
valuta end Dansk.
Når beløbet, som ønskes deponeret
til banken, er indtastet, tryk herefter
på ’Næste’ for at gå videre.
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KREDITKORT
Vigtigt: Såfremt man har en
integreret dankortløsning, så vil
POS’et automatisk regne dette beløb
ud, og fortsætte til ’Øvrige’-delen.

Hvis ikke man har en integreret
dankortløsning, så skal man indtaste
kreditkortbalancen. Også denne skal
stemme overens differencen, som er
det beløb der er blevet solgt for via
kreditkort. Dette beløb står i parantes,
under det indtastede beløb.

F.eks., hvis der er blevet solgt for 50,00 DKK på kreditkort, så vil differencen være på -50,00 DKK. For at kassen kan
afstemmes korrekt, skal man derfor indtaste de 50,00 DKK der er modtaget via kreditkort. Hvis kassen er afstemt korrekt,
så vil differencen fremstå som værende 0,00 DKK, og man kan herefter trykke næste. Såfremt beløbet ikke stemmer
overens med kassen, da vil differencen fremstå i rødt, ved siden af ’Kreditkort’ teksten i vinduet til højre.

ØVRIGE
Under ’Øvrige’ indtaster man blot
det beløb der er modtaget med en
‘øvrige’ betaling i løbet af dagen,
f.eks. MobilePay, Swipp, check e.l.
Når øvrige betalingen er indtastet,
tryk herefter på ’Næste’ for at gå
videre og lukke dagen.
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BALANCEN PASSER
Såfremt balancen stemmer, vil man
blive mødt af et vindue der indikerer
at balancen er afstemt korrekt.
Man kan herefter få tilsendt EODkvitteringen ved at indtaste den
ønskede emailadresse, genoptælle
kassen igen eller lukke kassen.
Ved lukning af kassen, så vil det
nuværende beløb af kontanter i
kassen også udgøre det beløb, som
fremstår ved næste kasseåbning.

BALANCEN PASSER IKKE
I tilfælde af man er gået gennem
tidligere trin, og balancen ikke
stemmer, så vil man blive mødt af et
vindue der indikerer at balancen ikke
passer.
Her er så mulighed for enten at
redegøre for hvorfor balancen ikke
stemmer, ved at indtaste grunden i
’Redegør for balancen’-feltet, samt
sende EOD-kvitteringen til en ønsket
emailadresse. Ellers kan man vælge
at genoptælle kassen.
Det er ikke muligt at lukke kassen
uden at balancen passer, eller have
redegjort for hvorfor balancen ikke
stemmer.

