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Velkommen
Velkommen som bruker av WallMob. WalMobPOS skal være så enkel at denne manualen
nærmest skal være unødvendig. Men vi anbefaler selvsagt å gå gjennom funksjonene og
bruke den som oppslag om det er noe man lurer på. Manualen inneholder også viktig
informasjon om bruk i forbindelse med kasseloven i Norge.
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BRUKERVEILEDNING
For å komme igang må man logge
inn. Det gjennomgår vi under steg for
steg.

LOGG PÅ- TRINN 1/3
1. Tast inn brukernavn og
passord. Brukernavn og
passord er det samme
som ble valgt ved oprettelsen
på av abonnementet på (www.
wallmobpos.com).
Eller
ved
opprettelse av din bruker i WallMob
Back Office.
1/3

For eksempel:
wallmob@wallmob.com
*********
2. Trykk så på ‘Logg På’-knappen

LOGG PÅ - TRINN 2/3
2/3

Her velger man hvilken kasse
man ønsker å bruke (såfremt
man har mere enn én kasse,
vil disse komme på en liste).

Når du har valgt en kasse, vil din iPad
tilslutte seg den valgte kassen.

S. 4

WALLMOB

MERK:
Ditt abonnement vil avgjøre om
det finnes flere kasser. Ønsker du å
legge til nye kasser må det gjøres på
”min konto” siden på wallmob web
backoffice.

LOGG PÅ - TRINN 3/3
Første gang man logger på,
vil den eneste brukeren på
listen være ’Shop Owner’. Det
er muligt å redigere bruker og
pinkode, eller legge til andre brukere
på et senere tidspunkt. Ved første
pålogging trykker man bare på den
grønne ’Logg På’-knapp, uten å taste
inn pinkode.
3/3

Dette bildet er også bildet man vil
møte,hver gang man logger på og ut
av WallMobPOS.

DU ER PÅ LOGGET PÅ
- og er nå klar til å starte dagen med
din nye WallMobPOS
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BEGINNING-OF-DAY (BOD) /
ÅPNE KASSEN
Hver dag man åpner kassen,
må man legge inn nåværende
kassebeholdning. Dette følger av
norsk lov - Kassasystemlova.
Men har man ikke lukket dagen før
kan kassen opptre anderledes - man
går da utenfor forsrkiftene..
Når dagen er slutt, vil det være
muligt å se om kassebeholdningen
stemmer ift. dagens kontant -og
kredittbetalinger.
En god rutine for start og slutt på
dagen er erfaringsmessig det beste
for god drift, færre avvik mindre svinn
og bedre bunnlinje. Så dette er viktig!

ÅPNE KASSEN - TRINN 1/1
Start dagen ved å taste inn det
nåværende beløp i kassen.
Dette kan gøres ved enten å
taste beløpet direkte inn, eller ved å
bruke Plus –og Minus-knapperne til
å telle opp mynter og sedler.
1/1

F.eks.:
500 + 200 + 100 + 100 + 50 + 50		
= 1.000,00 DKK
Om man vet, at kassens beløp er
1.000 Kr ved start, taster man bare
inn 1.000 efterfulgt av ’=’ -tegnet.
Viktigt: Husk å trykke på ’=’ -tegnet
innen du trykker på ’Åpen Kasse’, for
å sikre at det inntastede beløpet er
registreret, og stemmer med beløpet
i kassen.
Når du har sikret at kassens beløp stemmer med det inntastede beløp, kan du
gå videre ved å trykke på ’Åpen Kasse’-knappen.

KASSEN ER NÅ ÅPEN
- og du er klar til at selge dine produkter.
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Point of Sale - Salgsvinduet
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Under får du et overblikk over hva de forskellige knappene betyr, og hvilke funksjoner de har:
1. BACK OFFICE

Her kan man gå til salgsstatistiker,
brukerinstillinger, og oppsett av
hardware som bankterminal og
skriver.

2. SYNKRONISERING

Dette ikonet indikerer om kassen er
on –eller offline – og synkroniseret
med databasen.

3. TERMINALSTATUS

Dette ikonet indikerer om det er
forbindelse mellom kassen og
evt. tilsluttet bankterminal (ISMP
Companion)

4. SKANNERFUNKTION

Her kan man slå på og av evt. tilsluttet
skanner (og derved spare batteri, når
denne ikke er i bruk). Gjelder også
skanner på evt. bankterminal.

5. ÅPNE KASSESKUFF
Åpner kasseskuffen

6. EOD (END-OF-DAY)

Her starter man kassens EODprosess, hvor man teller opp dagens
omsetning og avslutter dagen.

7. PROFIL

Her kan man se hvem som til enhver
tid er logget på. Det er også mulig å
logge ut den nåværende bruker.

8. SØK

Her kan man søke etter produkter i
produktvinduet

9. PRODUKTER

Her vises alle de produkter som er
laget i produktkatalogen i WallMob
backoffice.

10. KATTEGORI

Her kan man se produktene sortert
etter kategori.

11. RETUR

Her kan man returnere produkter
som kunden ikke vil ha.

12. RABATT

Her kan man legge til rabatter

13. LEGG TIL MANUELLINJE
Her kan man manuelt legge til et
produkt til kvitteringen

14. PARKER SALG

Her kan man parkere salget, samt
hente det tilbake på et senere
tidspunkt.

15. SØK SKU

Her kan man søke etter et produkt
via en spesifisert SKU-kode

16. KVITTERING

Her kan man se de produktene som
er solgt så langt på kvitteringen

17. ANNULERING

Ved å trykke på den røde ‘Annuler’knappen, kan man annullere et salg.

18. BETAL

Ved tryk på den grønne ‘Betal’knappen fortsetter man videre til
betalingsvinduet.
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PROFIL

Her kan man se profilen til den
brukeren som er logget på.
Ved å trykke på ‘Profil’-knappen
og deretter på ‘Lås’-knappen, er det
muligt å logge ut den påloggede
bruker, og dermed låse kassen.

SKIFT BRUKER

For å kunne se hvem som selger hva,
er det viktig at man logger inn med
egne personlige brukere.

SKIFT BRUKER - TRINN 1/1
For å logge inn, velg ditt eget
navn og tast inn din personlige
kode (eller velg Shop Owner
og trykk på ’Logg på’-knappen,
såfremt bruker med tilhørende
personlige kode ikke er definert).
1/1
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PRODUKTER
Her kan man se de produkter som
er laget i WallMob Backoffice og
overført til kassen.
I bunnen av skjermen er det mulig
å velge/bla mellom de forskjellige
kategoriene (som er satt opp i
WebBackoffice).
Videre er det mulig å skifte utseende
på produktvisningen. Ved å trykke på
knappene ved siden av søkefeltet,
Det er mulig å skifte mellom
‘Grid’-visning
eller ‘Liste’-visning
.

SALG AV PRODUKTER
For å selge et produkt må man legge
det inn på kvitteringen.

LEGGE TIL PRODUKT PÅ
KVITTERINGEN - TRINN 1/3
Skann
strekkoden
på
det produktet, eller trykk
på ét av produktene fra
produktvinduet, dette vil legge
produktet til på kvitteringen.
1/3

MERK: Dersom kasseskuff er
tilknyttet vil man som følge av
Kasseloven ikke kunne starte salg
(legge til produkter til kvitteringen)
før kasseskuff er lukket. WallMob
pos varsler deg om dette.
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LEGGE TIL PRODUKT PÅ
KVITTERINGEN – TRINN 2/3
Hvis et produkt består av flere
varianter, så vil en liste over de
aktuelle varianter vises etter at
man har trykket på produktet.
Velg da et produkt på listen. F.eks.
hvorvidt en burgervariant skal være
hamburger eller cheeseburger. Den
kan også brukes til å velge størrelsen
på en bukse.
2/3

Har man laget tillvalg til produktet
som ekstra bacon eller melk i kaffen
med tilvalgspris. Vil man også kunne
velge tilvalgene som en del av
dialogen.

LEGGE TIL PRODUKT PÅ
KVITTERINGEN – TRINN 3/3
Når man har valgt og trykket
på produktet, vil det bli vist
på kvitteringen. Om produktet
har spise inne / ta med priser vil
kvitteringen få to faner som viser de
respektive prisene for spise inne eller
ta med. Man kan velge det etter eller
når som helst under handelen. Noe
som gjør denne funksjonen veldig
brukervennlig.
3/3

DU HAR NÅ LAGT TIL PRODUKT(ER) TIL KVITTERINGEN
- Nå kan du velge å legge til flere produkter, eller fortsette til betalingsvinduet.
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LEGG TIL MANUELT
PRODUKT
Du kan legge til et produkt manuelt
ved å trykke på ’Legg til Manuelt
Produkt’-knappen.
Det anbelafes at man har produkter
lagt til på forhånd i produktatalogen
da det sparer selgeren for tid. Men
unntak skjer jo - så derfor finnes
denne enkle funksjon for å legge til
manuelt i kassen.

LEGG TIL MANUELT
PRODUKT – TRINN 1/1
1/1

1. Tast inn beløpet
2. Tast inn antallet produkter

3. Valgfritt: Ang navn på produktet
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RETUR
Det er mulig å returnere et produkt,
så lenge det ønskes byttet, eller
returneres av en eller annen grunn.
Dette kan gøres på to måter; ved
manuelt retur eller ved å velge
spesifikt det gjeldende produktet
som skal returneres.

RETURNER ET PRODUKT –
TRINN 1/2
Ved å trykke på returknappen
vil man bli møtt av dialogen
til høyre, hvor det er mulig å
skanne kvitteringen ved hjelp av QRkoden - ved bruk av skanner.
1/2

Alternativt trykker man på ’Manuell
retur’-knappen i bunnen av vinduet,
for å komme til kassens returdialog..

Ved tryk på ‘MANUEL VARERETUR’-knappen vil det være to måter å gjøre en vareretur på. Den første måten er å velge
det returprodukt fra produktvinduet mens returfunktionen er aktiv. Alle produkter som legges til mens kassen er i
returstatus vil returneres. Når et produkt er lagt til retur, må mann angi en årsak til returen i inntastningsfeltet på produktet
i kvitteringen. NB! Ved bruk av manuell retur benyttes varen til enhver tids gjeldende utsalgspris.

VIKTIG: Når returstatus er på vil produktene bli vist med rød farge, og priserne vil stå med minus forran for å indikere at
beløpet blir trukket fra. Først når man trykker på Retur-knappen igen, kan man bruke kassen til å gjøre salg.
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RETURNER ET PRODUKT –
TRINN 2/2
2/2

Ved retur
(anbefales)

mot

kvittering

1. Trykk på returnknappen, og tast
eller skann inn kvitteringsnummeret
i innput-feltet.
2. Velg så de produktene som ønskes
returneret, og trykk så på ’Returner
varer’-knappen nederst i vinduet for
at returnere dem med den pris de
ble solgt for.

PRODUKTET ER RETURNERT
– Slik! Nå kan du returnere varer på to forskellige måter.
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LEGG TIL RABATT
Det er muligt å legge til rabatt
på et produkt ved å trykke på
rabattknappen .

LEGG TIL RABATT - TRINN 1/1

1/1

1. Velg om rabatten skal være
i prosent, kronerabatt avslag .
eller ved å sette en ny pris

2. Tast inn prosentrabatt, kronerabatt
eller legg in ny pris i rabattfeltet
3. Valgfritt: Tast inn begrunnelse for
rabatten
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KVITTERINGEN
Det er muligt å endre produkter
i kvitteringen ved å trykke på det
produktet man ønsker å endre.

SLIK VIRKER
KVITTERINGEN
Ved å trykke på et produkt på kvitteringen
kan man redigere antall, rabatt og variant
på det valgte produktet.

KVITTERINGEN - TRINN 1/4

1/4

Trykk på et produkt på
kvitteringen for å redigere det.
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KVITTERINGEN – TRINN 2/4
1. Når man har valgt et produkt,
2/4 så kan man f.eks. endre på
varianten, legge til
eller
redusere antallet av det valgte
produktet
2. Det er også muligt å legge til
prosent, krone rabatt, eller tilpasse
prisen etter eget ønske, til et produkt,
ved å trykke på Rabatt-knappene

KVITTERINGEN – TRINN 3/4

3/4

1. Angi en begrunnelse for
rabatten

2. Tast inn prosentrabatt, kronerabatt
eller tilpasset prisrabatt

WALLMOB

KVITTERINGEN – TRINN 4/4
4/4

1. Her kan man se hvordan
produktet ser ut med en rabatt

2. Du har nå mulighet for å slette
rabatten ved å trykke på ’-’-knappen
(minus), til høyre for rabatten
3. Hvis man vil redigere rabatten,
trykk da på den rabatterte varen som
du ønsker å endre
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TA BETALT
Når man har valgt de ønskede
produktene, og de er overført til
kvitteringen, så trykker man på den
grønne ’BETAL’-knappen nede i
høyre hjørne, for å gennomføre
betalingen.

BETALINGSVINDUET
25

26

27

19

19. TILBAKE

Her går man tilbake til salgsvinduet
20

20. BELØP

Her ser man det inntastede beløpet
og gjenværende beløpet til betaling
21

22

23

21. KONTANT*

Her velges kontantbetaling

22. KORT*

24

Her velges kortbetaling

23. ØVRIGE*
28

Her velges øvrige betalingformer

24. NUMMERISK TASTETUR
Brukes til å taste inn beløp

25. ÅPEN KASSE

Her åpner man kasseskuffen

26. SPLITT BETALING

Funksjon for å dele betalingen mellom
flere betalere - typisk på et spisested

27. VALUTA

Her velges den ønskede betalingsvaluta

28. BETAL

Her gennomføres betalingen

*En av disse må velges før ‘Betal’-

knappen aktiveres, og betalingen
kan gennomføres
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TA BETALT - TRINN 1/6

1/6

1. Det er mulig å ta betalt i
forskjellige valutaenheter

2. Dette gøres ved å trykke på valutaknappen over kvitteringen. Da vises
en popup, hvor man kan velge
mellom forskjellige valutaenheter.

TA BETALT - TRINN 2/6

2/6

1. Etter å ha tastet inn beløp,
velg da om det skal betales
med kort, kontant eller øvrige

2. Det er også mulig å dele betalingen
opp i flere betalingsmidler. For
eksempel,
hvis
to
produkter
tilsammen koster 60.80 kr., så har
kunden mulighet for å betale 50 kr.
med kontanter, og de resterende
10.80 kr. på kort.
3. Tast først inn 50 kr., trykk så på
‘Kontant’, og trykk så på ‘Betal’knappen

4. Gjenstående beløp blir så vist i toppen. I dette tilfellet; 10.80 kr., som skal betales via kort. Tryk så på kort og betal og
beløpet overføres kortterminal om denne er integrert.
5. Hvis man vil VOIDe/annullere transaktionen, trykk da på ‘Void’-knappen, illustrert med et kryss i øverste venstre hjørnet.
Da vil en dialogboks komme frem, og man må bekrefte annulleringen. Her vil der også stå det beløpet, som evt. skal
tilbakebetales til kunden om dette allerede er mottatt.
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TA BETALT – TRINN 3/6
Det er muligt å dele opp
betalingen basert på varer i
kvitteringen, for eksempel
hvis hvis to kunder ønsker splitte
betalingen mellom dem.
3/6

1. Trykk på ’Splitt’-knappen
2. Trykk på de(n) vare(r) på
kvitteringen, som skal betales
individuelt
3. Trykk på ’Kontant’, ’Kort’ eller
’Øvrige’-knappen, tast inn beløpet,
og derefter på ’Betak’-knappen for at
gennomføre den første betalingen.

TA BETALT – TRINN 4/6
Når
første
betaling
er
gennomført, kan man velge
om man vil sende kvittering for
første betaling til en bestemt
email eller skive den ut.
4/6

MERK: Kasseloven definerer at
salg ikke skal kunne gjennomføres
uten utskrift av kvittering. Dersom
kvitteringsskriver er ødelagt eller
utilgjengelig vil sending av e-post
fungere som reserveløsning og
salg kan ikke gjennomføres uten at
kvittering sendes.
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TA BETALT – TRINN 5/6

5/6

Om kvitteringen ikke er
tom fortsett med å ta betalt
av neste kunde til kvitteringen er
tom. Dette sikrer at alle varene blir
betalt om det er flere som skal dele
regningen. Gjenta så å ta betalt på de
betalingsmidlene kunden velger.

TA BETALT – TRINN 6/6

6/6

Betalinge er nå gennomført,
og om kunden ønsker det,
kan det kvitteringen sendes til
kundens e-postadresse.

MERK se kommentar om kasseloven
på forrige side.
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END-OF-DAY (EOD) /
AVSLUTT KASSEN
Når man trykker på EOD-knappen i
produktvinduet starter man avskutt
kasse vinduet, som er delt i to; i
venstre del av vinduet kan man taste
inn de nødvendige beløp for å lukke
kassen; og i høyre del av vinduet har
man oversikt over startbeholdning,
kontanter
i
kassen,
opptalte
kontanter, beløb fra kortbetaling, og
øvrige betalinger.
Startbeholdningen (i det viste
eksempelet er på 1.000,00 DKK) og
blir vist oppe i høyre del av skjærmen.

KONTANTER I KASSEN
EOD-prosessen
starter
som
udgangspunkt med at man skal telle
opp og taste inn kassens nåværende
beløp (Kontanter i kassen). Dette kan
gøres ved å etlle opp og utregne
kassens beholdning av mynter og
sedler, ved hjelp av plus –og minusknappene, eller ved å taste inn
kassebeholdningen direkte. Husk å
trykke på ’=’-tegnet innen du trykker
på ’Neste’-knappen, for å sikre at det
inntastede beløpet er registreret,
og stemmer overens med beløpet i
kassen.

I en parentes, under det inntastede beløpet, står et beløp bestående af startbeholdningen + dét beløp som der er
innbetalt i løpet av dagen. F.eks. hvis startbeholdning er på 1.000,00 kr, og der er købt for 1350,00 kr i løbet af dagen, så
vil differansen være på -1.350,00 kr. forutsatt at kassen stemmer, så skal det indtastede beløp også være 1.350,00 kr, og
differansen vil så vise beløpet 0,00 kr.
Hvis beløpet i kassen er under eller overstiger differansen, så vil denne differanse stå med rødt ved siden av ’Kontanter i
kassen’ teksten i høyre vinduet, etter at man har trykket ’Neste’. Hvis man trykker på ’Tilbake’-knappen, har man mulighet
for å gå tilbake til tidligere trinn, for å kontrollere tidligere inntastede beløp.
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ANNEN VALUTA
Om det er tatt betalt med en annen
valuta, så vil man bli møtt med et
ekstra trinn, hvor man blir bedt om å
legge inn beløpet av den den valuta,
etter at man har tastet inn beløpet af
kontanter i kassen.
F.eks., hvis man har solgt produkter
for 13,40 Euro taster man inn dette,
og det vil så vises i høyre side, under
’Kontanter i kassen’-delen, at det er
ytterligere 13.40 Euro talt opp. Disse
vil automatisk bli registert under
’Deponeres til bank’, da det ikke er
muligt å åpne kassen med annen
valuta.. Se Start kassen.

DEPONERES TIL BANK
Under ’Deponeres til bank’ legger
man inn det beløp som skal
deponeres til banken. Så lenge det
er utført salg i annen valuta en NOK,
så vil denne automatisk stå som
deponeret til banken, da det ikke er
muligt at åpne kassen med anden
valuta end NOK.
Når beløbet, som ønskes deponert
til banken, er lagt inn, trykker man på
’Næste’ for å gå videre.
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KORT
VIKTIG: Så lenge man har en
integreret bankterminal, så vil kassen
automatisk regne ut beløpet, og man
fortsetter til ’Øvrige’-delen.
Det anbefales sterkt å ha en integrert
terminal for å spare tid og penger i
dette trinnet.
Hvis man ikke har en integrert
bankterminal, så skal man legge
inn kreditkortbalansen. Også denne
skal stemme overens differansen,
som er det beløp det er solgt for
via kreditkort. Dette beløpet står
i parantes, under det inntastede
beløp.

F.eks., hvis der er blitt solgt for 50,00 kr på kort, så vil differansen være på -50,00 kr. For at kassen kan avstemmes korrekt,
skal man derfor legge inn de 50,00 kr som er mottatt via kreditkort. Hvis kassen er avstemt korrekt, så vil differansen
fremstå som 0,00 kr, og man kan så trykke næste. Om beløpet ikke stemmer med kassen, vil differansen fremstå i rødt,
ved siden af ’Kredittkort’ teksten i vinduet til høyre.

ØVRIGE
Under ’Øvrige’ legge man inn de
beløp der er mottatt med en ‘øvrige’
betaling i løpet af dagen, f.eks. Pant,
Sjekk, Kuponger e.l.
Når øvrige betalingen er lagt inn,
trykk så på ’Neste’ for å gå videre og
lukke dagen.

WALLMOB
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OPPTELLING STEMMER
Om
opptalte
betalingsmidler
stemmer, vil man bli møtt av et
vindu som indikerer at balansen er
avstemt korrekt. Man kan da skrive
ut og få tilsendt EOD-kvitteringen
ved at taste inn den ønskede
e-postadresse, telle kassen på nytt
eller lukke kassen. EOD kvitteringen
kan finnes igjen i WallMob backoffice
under rapporter.
Ved lukking av kassen, så vil det
gjennværende beløp av kontanter i
kassen også utgøre det beløp, som
foreslås ved næste kasseåpning.
Man kan nå også skrive ut z-rapport
for dagen. også den er lagret under
rapporter.

OPPTELLING STEMMER IKKE
Om man har gått gjennom alle
opptellinger og balansen ikke
stemmer, så vil man bli møtt av et
vindu som indikerer at balansen ikke
stemmer.
Man har da mulighet til å redegjøre
for hvorfor det er avvik i opptellingen
ved å legge inn grunn til avvik
og avslutte kassen, eller gjøre
opptellingen på nytt.
Det er ikke muligt å lukke kassen
uten at balansen stemmer eller
man har gitt en grunn for at den ikke
stemmer.

