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FUNKTION & VEJLEDNING TIL MIT DBS
I denne vejledning går vi i dybden med vores funktioner i Mit DBS administrationsmodul

Version 1.3 - Revideret 1.December 2018

Ring på 77 344 500 eller skriv på support@ditbetalingssystem.dk
Vi sidder klar hvis du har brug for hjælp eller spørgsmål

Ditbetalingssystem ApS - Sindalsvej 42A - 8240 Risskov - CVR: 39730758

Ved fejl eller større nedbrud kontakt vores support
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1 Login

For at få adgang til Mit DBS administrationsmodul skal du gå til følgende hjemmeside: 

mitdbs.ditbetalingssystem.dk
 
Her logger du ind med den mailadresse du er oprettet med og med den kode du har fået tilsendt per mail.

Side 1

Når du er logget ind, vil du komme til følgende skærm: 

Bemærk oppe i venstre hjørne, vil der være en knap med tre streger, markeret med rød boks i billedet nedenfor, tryk 
på denne for at udrulle menuen.

Følgende menu vil nu åbne op og være tilgængelig:

På følgende sider vil vi se nærmere på oprettelsen af et ”Salgssted”
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Du returnerer nu til forrige vindue og dit salgssted er oprettet.
BEMÆRK: Du har altid muligheden for at redigere eller slette et salgssted ved at bruge værktøjerne markeret i rød 
boks nedenfor

Side 2

2 Oprettelse af Salgssted

I menuen trykker du på knappen ”Salgssteder”

Herefter åbner følgende vindue op og du trykker  
på ”Opret nyt Salgssted” 

(På billedet markeret med rød boks)

Herefter vil der poppe et vindue op, hvor du skal vælge:
 
- Salgsstedets navn
 
- Salgsstedets pinkode - Denne må KUN bestå af tal
 
- Ens opsætning - Denne markeres altid som ”Ja”
 
Klik herefter ”Opret”
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For at oprette nyt produkt trykke på det grønne + i højre hjørne ved siden af søgefeltet. Dette kan , hvis man 
be-finder sig i bunden af siden (ved mange oprettede knap-per) også gøres nederst i højre hjørne, hvor man trykker 
på ”Opret nyt Produkt knap. For at gøre det overskue-ligt, så kontroller om der i forvejen er oprettet en Pro-dukt 
knap du kan bruge og undlad dermed at oprette en ny.

FI pop-up vinduet indtaster du de relevante informationer 
og trykker opret. Viste popup er for Knap type ”Salgsk-
nap”. Alt afhængigt at Knap type valg, vil der fremkomme 
en anden type popup. Disse forklares på de efterfølgende 
sider.

Knap type: Salgsknap

Navn - Produktets navn Knap type - Salgsknap: Til reg-
ulært salg af et produkt Salgspris: Varens salgspris Ra-
bat: Anvendes ikke i denne opsætning PLU nr.: Anvendes 
eksempelvis ved fyrværkerisalg, hvor varesortimentet 
er angi-vet med numre. Kan ligeledes anvendes hvis 
stregkode fejler. Stregkode: Anvendes kun sammen med 
stregkodescanner Knap farve: Husk at vælge forskellige 
farver til de forskellige produkter/typer. Det gør det nemt 
for medarbejderen at overskue

Side 3

3 Opsætning af produktknapper

1: I menuen til venstre vælges ”Kasseopsætning”

2: Oprettelse af produkt knapper:

3: Vælg ”Produkt knapper”
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3 Opsætning af produktknapper

Knap type: Rabat %

Knaptypen anvendes til at give en vis pro-centdel i rabat 
af det totale beløb i kurven. Kan anvendes til eksempel-
vis medarbejder-rabat. Giver rabat på alt hvad der er i 
kur-ven på det tidspunkt knappen anvendes. Alt hvad der 
føres i kurven efterfølgende er uden rabat.

Navn - Produktets navn eksempelvis ”Medarbejderrabat” 

Knap type - Rabat %: Giver en vis procentdel i rabat på det totale beløb 

Rabat procent: Den procentdel der ønskes i rabat 

PLU nr.: Anvendes eksempelvis ved fyrværkerisalg, hvor varesortimentet er angivet med numre. Kan ligeledes an-
vendes hvis stregkode fejler. 

Stregkode: Anvendes kun sammen med stregkodescanner 

Knap farve: Husk at vælge forskellige farver til de forskellige produkter/typer. Det gør det nemt for medarbejderen 
at overskue

Knap type: Rabat Beløb

Knappen anvendes til at give et specifikt beløb i rabat. 
Når knappen anvendes ved salg, kommer følgende popup 
og man indtaster herefter det beløb man ønsker at give i 
rabat på det totale beløb.

Navn - Produktets navn eksempelvis ”Medarbejderrabat”  
Knap type - Rabat Beløb: Giver en uspecificeret rabat på det totale beløb. Rabatten specificeres af sælger eller 
stregkode.  
PLU nr.: Anvendes eksempelvis ved fyrværkerisalg, hvor varesortimentet er angivet med numre. Kan ligeledes an-
vendes hvis stregkode fejler. 
Stregkode: Anvendes kun sammen med stregkodescanner  
Knap farve: Husk at vælge forskellige farver til de forskellige produkter/typer. Det gør det nemt for medarbejderen 
at overskue

Side 4
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Knap type: Rabat Beløb

Knaptypen anvendes eksempelvis ved løssalg, vægtsalg 
eller andre produkttyper, der ikke kan define-res med 
en fast pris. Når knappen anvendes ved salg, kommer 
føl-gende popup og man indtaster herefter beløbet.

Navn - Produktets navn eksempelvis ”Kolonial”  
 
Knap type - Diverse Beløb: Anvendes ved løssalg, vægtsalg eller andre produktty-per, der ikke kan defineres med en 
fast pris.  
 
Stregkode: Anvendes kun sammen med stregkodescanner  
 
PLU nr.: Anvendes eksempelvis ved fyrværkerisalg, hvor varesortimentet er angivet med numre. Kan ligeledes an-
vendes hvis stregkode fejler.  
 
Knap farve: Husk at vælge forskellige farver til de forskellige produkter/typer. Det gør det nemt for medarbejderen 
at overskue.

3 Opsætning af produktknapper

Knap type: Multiknap 1 valg

Knappen anvendes, så du kan udspecificere flere typer 
af produkter under en enkelt produktknap. Teknisk set 
er det dermed en underkategori. Knappens/produktets 
navn kan eksempelvis være ”Husets vin”, herunder kan 
så tilføjes ”Helflaske”, Halvflaske” og ”1 glas” Brugen 
af knappen forudsætter at der i forvejen er oprettet de 
pro-dukter man ønsker at integrere - Se side 10

Navn - Navnet på den ønskede underkategori eksempelvis ”Husets Vin” 
 Knap type - Multiknap 1 valg: Knaptypen anvendes, således at man kan udspecifi-cere flere typer af produkter 
under en enkelt produktknap.  
Stregkode: Anvendes ikke i denne opsætning  
PLU nr.: Anvendes eksempelvis ved fyrværkerisalg, hvor varesortimentet er angivet med numre. Kan ligeledes an-
vendes hvis stregkode fejler.  
Knap farve: Husk at vælge forskellige farver til de forskellige produkter/typer. Det gør det nemt for medarbejderen 
at overskue Side 5
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4 Opsætning af varekategori/produktknapper på display

I det følgende forklares hvorledes du opretter de kategorier og vælger de produkt-knapper der skal vises på display-
et. Vær opmærksom på, at der højest kan oprettes 8 kategorier.

Først vælges det salgssted du ønsker at oprette vareka-
tegorier og vareknapper til (I dette eksem-pel hedder 
salgsstedet ”Brochure Test”) 

I den menu der folder ud, vælger du ”Knap Opsæt-ning”

Opsætning af varekategorier:

I dette vindue trykker du på ”+Ny kategori”:

Herefter kommer følgende popup vindue:

Her vælges: - Navn på kategori, eksempelvis ”øl”. OBS: Der kan vælges max. 8 kategorier - Et tip vil være at vælge 
den kategori det forventes at der sælges mest af, som den første og derefter i en prioriteret rækkefølge. Det gør 
det nemmere og hurtigere for med-arbejderen at overskue og indtaste.

- Antal og størrelse knapper - Her vælges antallet af varer i kategorien. Der kan vælges 6, 12, 24 eller (8 typer 
øl=12 knapper). Størrelsen på knappen varierer efter antallet. Jo færre knapper, jo større er de.

- Knap farve - Husk at vælge forskellige farver til de forskellige kategorier. Det gør det igen nemt for medarbejderen 
at overskue

Side 6
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4 Opsætning af varekategori/produktknapper på display

I det følgende eksempel er der valgt kategorien ”Øl” i rød farve og tilføjet 6 knap-per. Knapperne er endnu ikke 
synlige.

Når første kategori er oprettet, trykkes på kategorien og man kommer nu over i følgende vindue:

Knapperne er nu synlige og du er klar til at tilføje dit første produkt.

Side 7
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4 Opsætning af varekategori/produktknapper på display
I højre side ses alle de produktknapper der er oprettet. Det er muligt at søge i dem og knapperne fungere som træk 
og slip, hvilket vil sige at man klikker på varen og holder museknappen nede, imens man fører produktet hen på den 
ønskede plads.

Fører man musen henover den oprettede kategori, fremkommer der tre små grønne ikoner.

Rediger kategori

Kopiér kategorien og komplet knap opsætning til nyt 
salgssted. Anvendes hvis flere salgssteder er oprettet 
med identiske produktkategorier.

Slet kategori - Der skal bekræftes inden der sker en 
sletning.

Side 8
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4 Opsætning af varekategori/produktknapper på display
På nedenstående billede, er der oprettet to ekstra kategorier og der er tilføjet varer under kategorierne, ved hjælp 
af træk og slip muligheden. Anvend eventuelt søge-muligheden over vareboksen, hvis der er problemer med at finde 
en vare. Ønsker du at slette en vare fra en kategori, holdes musen henover den og der fremkommer et lille grønt 
kryds i højre hjørne. Vær igen opmærksom på, at der kun kan oprettes otte kategorier.

5 Oprettelse af rabatregler for varegrupper

Side 9

I det følgende vil vi gennemgå, hvordan der oprettes rabatregler ved f.eks. køb af flere varer af samme type. Brugen 
af rabatregler giver også mulighed for at lave lyntilbud, eller timetilbud. Kasseapparatet udregner selv rabatten, når 
varen tastes ind og ekspedienten får dermed en hurtigere betjening af kunden.

I ”Kasseopsætning” trykkes der på ”Rabat Regler” og du ser følgende skærmbillede.
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5 Oprettelse af rabatregler for varegrupper

Side 10

Følgende pop-up fremkommer og du kan nu oprette rabatregel på én eller flere varer.

Navn: Giv rabatten et navn. Er det et timetilbud på øl eller papirvarer, 
så giv eksem-pelvis reglen navnet ”14-15/5 øl for 50”.

Antal der giver rabat: Vælg det antal varer der skal købes før rabatten 
udløses. I ovenstående eksempel ville tallet være ”5”.

Rabat der gives: Her angives den rabat der gives i Kroner. Hvis 5 øl 
normalt koster 80 kroner, vil rabatten skulle være 30 kroner, for at 
komme ned på de 50 kroner, der er valgt at prisen skal være.

Når du har trykket ”Opret”, vil du nu kunne se din valgte rabatregel i 
vinduet.
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6 Udenlandsk valuta

Side 11

I det følgende vil vi se på hvordan der tilføjes udenlandsk valuta i systemet.
I hovedmenuen vælges ”Valuta”.

Herefter trykkes på ”Opret Valuta” og følgende skærmbillede kommer frem:

Navn: Navnet på den valuta man ønsker at oprette

Valuta symbol: Den forkortelse man ønsker der skal stå på displayet.

Vekselkurs: Den vekselkurs man ønsker valutaen skal have. Vær opmærksom på, at det er den udenlandske valu-
tas værdi pr. 1 enhed (1 euro, 1 dollar osv.) der indta-stes her. Se eventuelt ”www.vekselkurs.dk” for vejledende 
omregningspriser.
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7 Salgstal

Side 12

I det følgende vil vi kigge nærmere på menuen ”Salgstal”. Udover at kunne få et detaljeret blik på dit generelle 
salgstal for specifikke datoer, får du her også et time for time salgsoverblik og du kan se salget på den enkelte 
terminal/salgssted, samt hvilke produkter der bliver solgt. Derudover har du muligheden for at trække dine tal ud 
på Pdf eller som en .CSV fil til Excel.

Vær opmærksom på, at Pdf filen åbner som en pop-up - Slå derfor pop-up blocker fra hvis du bruger denne. Bemærk 
at der i Chrome browseren er en indbygget blocker, der ligeledes skal slås fra.

I hovedmenuen vælges ”Salgstal

Her er to undermenuer; ”Salgsoversigt” og ”Salgssteder” - 
Vælg ”Salgsoversigt”
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8 Salgsoversigt

Side 13

Herinde finder du :

- Salg per dag - Det totale salg per dag for alle salgssteder/terminaler. Det er her muligt at oprette en Pdf, samt se 
samlet kreditkorttransaktioner fordelt på type og samlet beløb.

- Produkter solgt - De produkter der er solgt, samlet for alle salgssteder - Salg per dag graf - Samme som oven-
stående, vist i en graf Salget vises i en graf, fra første dag, der blev registreret salg og til dags dato.

- Salg per dag per salgssted - Salget per dag, for det enkelte salgssted Registrering af salg starter klokken 05 og 
forløber 24 timer frem. Det er muligt at finde detaljerede oplysninger omkring de enkelte salgssteder, såsom de 
forskellige typer af betalingsmåder anvendt, antal handler og hvor mange kontanter der skulle forefindes totalt i 
kasserne. Du har derudover tre muligheder herinde:

Giver dig mulighed for, at se hvilken korttype der er brugt til den enkelte 
transaktion.

Giver dig mulighed for at deponere et beløb fra den enkelte kasse. Her 
ind-tastes POS ID (Står på kasseapparatet) og beløbet man ønsker at 
deponere i den pop-up der kommer:

Her har du mulighed for at se deponeringsdetaljer for den enkelte kasse
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Har du yderligere spørgsmål til din backend så er du altid velkommen til at

9 Salgssteder

Herinde vælges det specifikke salgssted, man ønsker at se salgsinformation fra. Det er muligt at trække enten Ex-
cel eller Pdf dokument ud, for hvert enkelt salgssted med den information der er herinde. Dette er med til at skabe 
et hurtigt overblik og er med til at lette arbejdsgangen med at føre tal i regnskabet. Igen er det nemt at fremsøge 
specifikke datoer, således du får meget præcise tal til bogføring og des lige.

I feltet ”Salg per dag per POS Terminal”, er alle terminaler der er knyttet til det en-kelte salgssted foldet ud, med 
den detaljegrad der ligeledes var at finde i den over-ordnede salgsoversigt. Dermed har du fuldt overblik over alle 
transaktioner og kan dermed holde øje med indtjening, hvilke produkter der sælges mest således der kan fyldes 
hurtigt op, samt eventuelt svind.

Side 14


