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Kasseafregning og dagsafslutning i 
EasyPOS Salg. 

Rutinerne er nu blevet flyttet til EasyPos Salg. De vil i en periode fortsat være at finde i EasyPOS Finans, 
men der vil ikke ske udvikling her mere.  

 

Pt. ligger de i menuen dagsafslutning, som indeholder 8 punkter: 

 Finansindstillinger 

 Kasseafregning 

 Dagsafslutning 

 Overførsler. Herunder 

 Finansposter 

 Udskrifter 

 Genudskrifter 

 Kasseopgørelse 

Det sidste menupunkt Kasseopgørelse kalder: 

 Pointafstemning – og afstemmer, udskriver og lukker betalingsterminalen 

 Kasseafregning 

 Dagsafslutning  

Man skal således ikke længere først afstemme betalingsterminalen. Alt vedr. optælling og 

afslutning om aftenen varetages af dette ene menupunkt. 
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For at kunne benytte den nye dagsafslutning skal der først åbnes op for den under Diverse – Indstillinger – 
Programmer:  

 

1 Finansindstillinger 

Billedet har følgende faneblade: 

 

 

 

 

Printer mm 

Udskriv til bonprinter 

Skal kun afkrydses hvis man vil udskrive til en bonprinter. 

 

Udskriftsprinter 
Nedenunder vælges den printer, som bruges til alle udskrifter i kasseafregning og dagsafslutning. 

Vis kasseopgørelsesknap på 16 salgsknapper vinduet 
Her vælges man om der skal vises en knap på de 16 salgsknapper, som kan kalde kasseopgørelsen 

Password til at kalde samlet kasseopgørelse 
Her vælges evt. password, som skal indtastes af bruger inden kasseafregning kan påbegyndes. 

Spørg efter ekspedient inden samlet kasseopgørelse 
Her vælges, om der skal indtastes et ekspedientnummer inden kasseopgørelse. Dette kan være for at 

virksomheden kan sikre sig, hvem der udfører kasseopgørelsen 
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2 Kasseafregning 

 

Udskriv alle betalingsveje, selvom de ikke afregnes 
Udskriver alle betalingsveje selvom de ikke afregnes eller har beholdning på 0. 

Vis alle betalingsveje (ellers vises kun dem med beholdning) 
Viser alle betalingsveje. Ellers kun de betalingsveje med beholdning, som skal afregnes 

Udskriv evt. kasseopgørelser 
Bestemmer om kasseafregningen skal udskrives. 

Tillad afregning af "ingen betalingsvej" og "ukendt betalingsvej" 
Bestemmer om man må afregne ingen betalingsvej. Dette er et levn fra rigtig gamle dage, hvor man kunne 

risikere at få salg på disse. Dette bør ikke være tilfældet i dag. 

Afregn i denne rækkefølge 
Bestemmer om man vil indtaste ny beholdning efterfulgt af Overføres til eller omvendt 

Husk sidst indtaste "ny beholdning" 
Dette får systemet til at huske den sidst indtastede nye beholdning. Denne virker for alle betalingsveje. 
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Afregning automatisk alle betalingsveje (dog ikke kontant) 
Når denne er aktiveret, afregnes alle betalingsveje helt automatisk, dog ikke kontant som altid skal afregnes 

manuelt. 

Spørg om summen af terminalbetalingsveje stemmer med Point afstemning 
Hvis alle betalingsveje afregnes automatisk, har denne ingen betydning. Ellers spørges: Stemmer x.xxx,xx 

med summen på terminal afstemningen? 

Svares der JA afregnes alle terminalbetalingsveje helt.  

Svares der NEJ, skal de manuelt afregnes 

3 Dagsafslutning 

 

Udskriv minussalgs information på posteringsudskriften 
Bestemmer om evt. minussalg skal udskrives på posteringsudskriften 

Udskriv annullerings information på posteringsudskriften 
Bestemmer om evt. annulleringer skal udskrives på posteringsudskriften 

Udskriv tilbageførsels information på posteringsudskriften 
Bestemmer om evt. tilbageførsler skal udskrives på posteringsudskriften 

Udskriv kundeindbetalings information på posteringsudskriften 
Bestemmer om kundeindbetalinger skal udskrives på posteringsudskriften 
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4 Udskrifter 

 

Her vælger man, om der skal udskrives for henholdsvis: 

 Dagens salg 

 Dagens transaktioner 

 Dagsrapport 

Fravælger man dette, kommer de ikke ud.  

Tilvælger man disse bliver de udskrevet. 
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5 Standard svar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ovenstående spørgsmål kan til- og fravælges. 

Alt efter hvad der afkrydses, vil der fremkomme spørgsmål til at bekræfte de enkelte handlinger med. 


