
Add-on Guide

Denne guide har til formål at ruste OneStore-brugeren til brugen af den nye ‘Add-on’ funk-

tion, som gør det muligt at tilføje produkter med tilhørende varianter –og tillægsprodukter 

til POS’ets produktvindue. Dette er nyttigt for især restaurationsbranchen, hvor det ofte er 

nødvendigt lave tilføjelser til produktet, f.eks. hvis kunden ønsker mulighed for at udvælge 

og tilføje ekstra topping til sandwiches m.m.
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Add-on funktionen fungerer ved, at når man tilføjer et produkt i Web Backoffice (WBO), så har man her mulighed for at bestemme om pro-

duktet skal være et Add-on produkt, der kan tilføjes enten som standard eller som ekstra tilvalg til et givent produkt.

Link til Web Backoffice: http://backoffice.wallmob.com/
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YOU ARE NOW LOGGED IN

- and you will now be ready to open your 

store

NYT ADD-ON PRODUKT (WBO)

For at tilføje et produkt med dertilhørende add-on skal man starte med at tilføje et produkt til produktsortimentet, eller ved at åbne et 

eksisterende produkt, via Web Backoffice (INVENTORY -> PRODUCTS). Herefter krydser man af i den nye ’Add-on’ funktion (      ) , loka-

liseret i højre side af produktvinduet. 

Når ’Add-on’ er krydset af, så vil produktet fungere som et add-on produkt, som kan tilføjes som tilvalg til et andet produkt. Angiv herefter 

informationer ift. Name, Categories, Description, SKU, Cost Price, Retail Price, Stock og evt. billede. Retail Price vil være den angivne pris 

som det pågældende add-on produkt koster, når det tilvælges gennem POS’et.

NYT ADD-ON PRODUKT MED VARIANTER (WBO)

Såfremt man ønsker et add-on produkt med flere varianter, så indtaster man blot varientets navn nede i ’Variant’-feltet (        ), og evt. Cost 

Price, Retail Price og Stock. Husk herefter at trykke på ’Add’-knappen (      ) for at registrere produktvarienten.

Gem herefter produktet ved at trykke på ’Save Product/Update Product’-knappen (      ).

Hvis man efterfølgende ønsker at slette et variant, så skal der blot trykkes på det røde kryds ud for den pågældende variant. Ønsker man 

at slette hele produktet, så trykker man på ’Remove Product’-knappen (      ) i nederste højre hjørne. 
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TILKNYT ADD-ON TIL PRODUKT (WBO)

Når man har tilføjet et add-on produkt til produktoversigten, og ønsker at tilknytte det som et add-on til et andet produkt, åben da det 

produkt der ønskes et add-on produkt tilknyttet og klik på ’Add-on Products’-fanen (       ), ved siden af ’Details’-fanen, for det pågæl-

dende produkt. 

Herefter vil man blive introduceret for et vindue, hvor man kan søge efter det ønskede add-on. Indtast produktnavnet på det ønskede 

add-on i søgefeltet (       ), og klik på produktet på den automatisk frembragte oversigt (      ). Herefter vil add-on produktet blive tilføjet 

på samme side, under søgefeltet.

Når add-on produktet er tilføjet, har man mulighed for at vælge om det pågældende add-on produkt skal være en standard-del af pro-

duktet det er tilknyttet. Dette gøres ved at krydse af i Default-fluebenet (      ), til venstre for det pågældende add-on produkt. Når dette 

felt er markeret, så vil add-on produktet være tilknyttet det pågældende produkt som standard. 

Hvis man angiver tallet ’1’ i Min-boksen (      ), så er det ikke muligt at fravælge denne type add-on. Dette kunne F.eks. være valg af brød 

til sandwich, hvor det kræver at man vælger en varient af brød, men at man ikke kan vælge selve brødet fra.

Vigtigt: Når de ønskede add-on produkter er tilknyttede det pågældende produkt, tryk derefter på ’Update Product’-feltet (      ), for at 

sikre at tilknytningen er registreret. Ønsker man at fjerne et add-on, vælg da det pågældende add-on og tryk på ‘Remove Product’-knap-

pen (      ). 

Når add-on produktet er tilknyttet et produkt i Backoffice, så skulle det være muligt at bruge funktionen i POS’et allerede efter 15 minut-

ter.
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TILFØJ ADD-ON TIL PRODUKT 
(POS)

Ved tryk på produktet vil man blive mødt 

med et vindue, hvor man, afhængig af 

hvilken typen add-on der er sat op i Web 

Backoffice, kan vælge mængden af det 

add-on produkt man ønsker at tilføje, un-

der ’Extra’-fanen. 

Når man har valgt den ønskede mængde 

af det pågældende produkt eller add-on 

produkt ved hjælp af ‘-’ -og ‘+’-knapperne 

(      ) , så trykker man blot på den grønne 

‘Tilføj’-knap, for at tilføje produktet og 

dertilhørende add-on(s) til kurven.

Det pågældende produkt, med dertil-

hørende add-on produkt(er), vil være at 

finde i produktoversigten (      ).
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Såfremt man har valgt et add-on produkt 

med flere varianter, vil disse være at finde 

under fanen med ‘det-i-Web-Backof-

fice-bestemte’ produktnavn (      ).

Under denne fane trykker man så på 

den ønskede variant, og derefter på ‘Til-

føj’-knappen, for at tilføje produktet og 

den ønskede variant af add-on til kurven.

Obs.: Der kan kun tilvælges én slags vari-

ant per add-on med variant. 

Når produktet, med dertilhørende add-

on(s), er tilføjet til kurven, så vil produk-

tinformation og tilvalgte add-on(s) stå på 

kvitteringen (      ).

PRODUKT MED FLERE 
VARIANTER (POS)
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EKSEMPEL PÅ ADD-ON FLOW:

Ovenstående viser et tilføjet produkt, i form af en sandwich. Dette produkt er et overordnet produkt, og består af to varianter; en lille og 

en stor. Ved tryk på dette produkt i produktvinduet, da vil man blive mødt med mulighederne: lille og stor. 
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Nedenstående er et ‘add-on’-produkt, i form af bacon. Et tilføjet produkt bliver til et add-on produkt ved at checke af i ‘ADD-ON’-feltet (      )
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Ovenstående billede viser endnu et tilføjet add-on produkt, i form af kylling, men med flere varianter. Her er varianterne: normal, karry 

og barbecue

For at tilføje et add-on produkt til et overordnet produkt, f.eks. muligheden for at tiføje ekstra bacon til en sandwich, eller mulighed for at 

vælge mellem forskellige slags kylling i sandwichen, tryk da på ‘ADD-ON PRODUCTS’-fanen på det overordnede produkt (      )18

18
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Herefter kan man så tjekke produk-

toversigten på POSet, og finde det over-

ordnede produkt. 

Til venstre ses den tilføjede sandwich.

Under ‘ADD-ON PRODUCTS’-fanen, indtast da det tidligere tilføjede add-on produkt for at tilføje det til det overordnede produkt. På 

ovenstående billede er der tilføjet salat, bacon, kylling, karry kylling og barbecue kylling. Når alle de ønskede add-ons er tilføjet, tryk da 

på ‘UPDATE PRODUCT’ knappen.
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Dernæst kan man så trykke på en af add-

on produktfanerne, og tilpasse de øn-

skede add-ons, til det overordnede pro-

dukt (sandwichen). 

Her kan man f.eks. vælge om der skal til-

føjes en lille eller stor mængde salat.

Da sandwich-produktet består af flere 

varianter (lille og stor), skal man vælge en 

variant. Vælg én af mulighederne for at 

gå videre.
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Her har man mulighed for at vælge om 

der skal ekstra add-ons på. På billedet 

ses mulighederne bacon, barbecue kyl-

ling og karry kylling, hvor det er muligt at 

tilføje én eller flere af det ønskede add-

on.

Når den ønskede sammensætning af 

add-ons er blevet tilføjet til sandwichen, 

tryk da på den grønne ‘TILFØJ’-knap, i 

bunden af vinduet, for at tilføje produktet 

til kurven.

Vælg herefter hvilken slags kylling der 

skal i sandwichen: normal, karry eller bar-

becue kylling.
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Produktet med den tilpassede sam-

mensætning af add-ons bliver herefter 

tilføjet til kurven, og det er muligt at se 

sammensætningen af produktet (stor 

sandwich) og dertilhørende add-ons 

(barbecue kylling, med lille salat og eks-

tra bacon) på kvitteringen.

Såfremt ordren er fuldendt, gå da videre 

via ‘SÆLG’-knappen for at sælge produk-

tet.
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