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Multiknap kan nu indeholde produkter hvor man selv definerer prisen ved salget.
Rent praktisk betyder dette i backend, at man kan oprette enkelte varer under en varegruppe og definere 

disse varer som en ”diverse beløb ”-knap. Se følgende vejledning med eksempel:

Telefon: 77 344 500  -  Mail: hello@ditbetalingssystem.dk  -  www.ditbetalingssystem.dk

MULTIKNAP 
I denne vejledning kan du få et overblik af funktionen multiknap

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

Først oprettes de produkter der skal være i multiknappen.
 
Herefter vælges knap type ”Diverse beløb”herefter dagsaf-
stemning (se næste billede) .

Når alle produkter jeg sælger med ”Diverse beløb” er 
oprettet som ovenstå-ende billede, oprettes den varetype/
varemærke som produktet hører under. 

Her er valgt ”Dewalt”, da jeg i eksemplet sælger forskellige 
typer værktøj fra dette varemærke – Se ”1”.
 
Denne knap sættes som en ”Multiknap 1 valg”, hvorefter 
der folder sig to vinduer ud nedenunder.
I første vindue søger jeg det produkt frem jeg gerne vil 
koble på min multik-nap.
 
Når det er søgt frem til venstre, klikker jeg på det og det 
ryger over i højre boks som vist ved ”2”.
 
Jeg kan hermed tilføje mine underprodukter til multiknap-
pen og man kan altid fjerne et produkt fra højre boks og 
dermed min multiknap, ved at klikke på det. Husk at trykke 
”Gem”
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Jeg har her oprettet en kategori i backend 
der hedder ”Værktøj”, hvor jeg har lagt min 
multiknap under.
 
Når jeg er tilfreds med min knap opdaterer 
jeg POS, ved at gå i ”Boss” menu(På POS)  
og trykke ”Opdater Produkter”.

Sådan ser knappen ud på POS.

Ved tryk på knappen kan jeg nu vælge et af 
de produkter jeg tidligere lagde ind under 
min multiknap.

Jeg kan nu indtaste det ønskede beløb, jeg 
vil sælge min vare for.
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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

Har du spørgsmål så husk at

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


