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Ved første salg, efter dagsafstemning, præsenteres man for følgende 
skærmbillede. 

Her indtaster man de byttepenge der er lagt i kassen. Når antal bytte-
penge er valgt - Hvis der er valgt et antal, trykkes ”Godkend”. Og man 
kan fortsætte salg Lægger man ikke byttepenge i kassen, trykkes der 
”fortryd” og man kan fortsætte salg.
 
Er der overført byttepenge, vil der i cirka 2 sekunder være et vindue 
med et grønt flueben hvor der står ”Optælling sendt til serveren”.
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Ved fejl eller større nedbrud kontakt vores support

Efter jeg har talt kontanterne i kassen op, laves der en dagsafstemning.  

Her taster jeg de byttepenge ind jeg tager ud af kassen igen og resten 
af kontanterne ”Afleveres i banken”. Herefter indsender jeg til optælling 
og systemet laver herefter dagsafstemning (se næste billede) .
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Er der ingen differencer i kassen, når man  
indtaster sine penge til bank og de  
byttepenge man tager ud, vil man blot  
skulle godkende og systemet  
dagsafstemmer herefter.

Ved det her eksempel, er byttepengene ikke 
tastet ind ved ”optælling af penge” og sys-
temet advarer derfor om en difference.
 
Er det en fejl at man har glemt at taste dem 
ind, kan man trykke ”Nej” og taste byttepen-
gene ind herefter.

Ved det her eksempel kan der være en uoverensstemmelse 
imellem de kontanter der er talt op og det antal kontanter 
som systemet har registreret burde være i kassen. Her 
kan man igen vælge at trykke nej og foretage en ekstra 
optælling af kontanterne og indtaste beløbet på ny.
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Har du spørgsmål så husk at

BYTTEPENGE
I denne vejledning kan du få et overblik af funktionen byttepenge

DIFFERENCER


