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EasyPos offline kasse 
Til de brugere, der i dag har EasyPos hostet hos Microcom, vil der på de enkelte lokale 
salgsmaskiner være installeret EasyPos Offline, som benyttes, hvis man ikke kan få 
forbindelse til hostet EasyPos. Det kan f.eks. skyldes butikkens internetforbindelse 
periodisk ikke virker eller der er driftsproblemer hos Microcom. 
 

Offline kasse betjening 
Du starter EasyPos offline kasse ved at dobbelt klikke på ikonet ”EasyPos Offline kasse” på 
dit skrivebord. 
 

 
 

Inden du påbegynder salg bør du lukke forbindelsen <F8> til din Point terminal og 
derefter åbne forbindelsen <F5> til terminal igen. Dette sikre at Offline kassen har 
forbindelse til din dankort terminal. 
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Der er normalt altid oprettet én ekspedient navngivet ”Firmaet”. Du starter et salg ved at 
taste firmaets ekspedient nummer eller dit eget efterfulgt af tryk på <ENTER>. 
 

 
 

I varenr. feltet scanner du stregkoden fra varen og indtaster derefter en kort tekst til 
varen samt salgsprisen og stk. antal.  
Vær opmærksom på at teksten der påføres bør beskrive den enkelte vare fyldestgørende, da det er den 
eneste måde at identificere varen på ved import, hvis den tilhørende stregkode ikke er korrekt. 

 

 
 

Er det flere varer end ét stk. forsætter du samme procedure og du går videre til betaling 
ved at trykke på <ENTER> tasten. 
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Indtast nu det beløb, du modtager af kunden og fortsæt med <ENTER> 
 

 
 

Vælg nu den korrekte betalingsvej, kontant, Terminal, Gavekort o.lign. 
 

 
 

Du har nu gennemført et salg i EasyPos offline kasse. 
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Opret, rediger eller slet ekspedient 
Du kan oprette dig selv som ekspedient i Offline kassen, hvis du ikke allerede er oprettet 
ved at trykke på <Opret Ekspedient> og udfylde kortnummer med dit ekspedient nummer 
fra EasyPos og dit navn. Du redigere og sletter ekspedienter ved at trykke på <Ret 
Ekspedient> og <Slet Ekspedient>. 
 

 
 

Ændre stamdata 
Hvis du har behov for at ændre dine stamdata i Offline kassen gøres dette via menuen 
<Indstillinger>. Her kan du ændre dine afdelings oplysninger, bonprinter opsætning, 
bontekst, valutakurser m.m. 
 

 
 

Dagsafslutning 
EasyPos Offline kassen har ingen funktion til afstemning af Point terminal eller 
dagsafslutning. Du skal derimod eksportere og importere dine Offline salgstransaktioner 
til det ”rigtige” EasyPos system via menuen <Diverse> -> <Eksporter>. 
 
Når dette er sket, skal du i det ”rigtige” EasyPos system gennemføre en Point afstemning 
samt en dagsafslutning i EasyPos Finans. 
  



 
                                                                                                                      

Side 7 

 
Tlf. 66 15 46 00 • E-mail: mail@microcom.dk • www.microcom.dk 

Eksport af Offline kasse salgstransaktioner 
Førend du kan importere alle salgstransaktioner fra Offline kasse, skal disse først 
eksporteres fra den kasse-pc, du har benyttet Offline systemet fra. Dette gøres ved at 
trykke på fanebladet <Diverse>  og vælge <Eksporter>. 
 

 
 

Indtast dit ekspedient nummer i feltboksen og tryk på <Godkend> 
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Kontroller nu at <Alle transaktioner men ikke allerede eksporterede transaktioner> er 
markeret og tryk derefter på knappen <Eksporter>. 
 

 
 

Bemærk venligst eksport stien til mappen i nederste feltboks, hvor salgstransaktionerne eksporteres til, da 
du senere skal udpege denne placering ved importen. 
 

Du vil nu få en bekræftelse på, at salgstransaktioner er eksporteret. 
 

 
 

Hvis systemet melder ”Der er ingen transaktioner der opfylder kriterierne”, er salgstransaktionerne allerede 
eksporteret eller der er ingen data til eksport. 

 

Bemærk hvis du har kørt Offline kasse på flere kasse-maskiner, skal du udføre denne 
procedure for hver enkelt kasse-maskine. 
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Import af Offline kasse salgstransaktioner 
Registrering af Offline kasse salgstransaktioner i EasyPos salg gøres ved at vælge faneblad 
<Funktioner> og trykke på knappen <Importer Offline bonner>. 
 

 
 

Tryk på knappen <Gennemse> og udpeg den fil, hvortil du har eksporteret 
salgstransaktionerne.  
 

 
 

Normalt vil denne sti være \\tsclient\c\easypos INI\ eller \\tsclient\c\easypos offline\  og 
det er kun første gang du skal udpege stien, da placeringen huskes efterfølgende.  
Eksport filen har altid formatet ”år-måned-dag-time-minut-sekund.txt” som f.eks. 2010-
05-11-14-45-40.txt. 
 
Tryk nu på knappen <Tjek> nederst på skærmen for at kontrollere salgstransaktioner til 
import.  
 

 
 

  

file://///tsclient/c/easypos%20INI/
file://///tsclient/c/easypos%20offline/
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Du ser nu på skærmen de salgstransaktioner, der er klar til at blive importeret og du skal 
nu trykke på knappen <Importer>. 
 

 
 

Når posterne er importeret, vil du få en bekræftelse på dette med teksten ”Posterne er 
importeret”. 
 

Fejl ved import af Offline kasse salgstransaktioner 

Posterne i filen tilhører en anden afdeling og maskine 
Hvis du under import af offline salgstransaktioner modtager beskeden ”Posterne i filen 
tilhører en anden afdeling og maskine. Vil du fortsætte?” er dine stamdata indstillinger i 
EasyPos Offline kasse forkerte. 
Du kan rette disse i Offline kasse ved at vælge faneblad <Indstillinger> <Afdeling>. 
 

 
 

Bemærk at afdelingsnummer og kassenummer altid skal bestå af 3 cifre.  
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Varenummer ikke fundet 
Hvis du under tjek af salgstransaktionerne får besked om, at varenummer ikke findes 
skyldes dette sandsynligvis, at stregkoden ikke har været aflæst korrekt under 
indscanning.  
 Tryk på knappen <F6> for at finde det varenummer, der passer til det solgte og vælg 
”Overfør til salg”. 
 

 
 

Betalingsvej ikke fundet  
Hvis du under tjek af salgstransaktioner får besked om, at betalingsvejen ikke findes, skal 
du manuelt udpege den betalingsvej der passer til den aktuelle salgstransaktion og trykke 
på knappen <Godkend>.  
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Eksport af allerede eksporterede salgstransaktioner 
Hvis du ønsker at eksportere allerede eksporterede salgstransaktioner eller transaktioner 
i et bestemt dato interval, skal du vælge faneblad  <Diverse> og trykke på <Eksporter>. 
Du kan nu vælge mellem ”Alle transaktioner i dato interval, også allerede eksporterede”, 
”Alle transaktioner i dato interval, men ikke allerede eksporterede” og ”Alle transaktioner 
også allerede eksporterede transaktioner”. Marker nu den indstilling du ønsker og indtast 
følgende password ”Hemmeligt” for at fortsætte.  
 

 
 

Bemærk at ”H” er med stort i password. 
 

Du kan nu indtaste de datoer, du ønsker for dit eksport interval og afslutte eksporten ved 
at trykke på knappen <Eksporter>. 
 
Du bør være nøje opmærksom på, at du ikke eksporterer transaktioner, du allerede har 
indlæst i EasyPos salg. 
 

 


