
Vouchers i Wallmob 
Slik jobber du med vouchers i Wallmob 
 
Forberedelse og om modulen 
Forberedelse og om modulen.  
Kuponger kan benyttes med rabatt på enkeltvarer eller som klippekort der man selger x 
antall varer eller kombinasjon av varer til en fast pris. Her kan kunden så hente ut det 
antallet til kortet er brukt opp.  
Eks: Kaffekort kjøp 5 for prisen til 4, Kaffe og bolle kort hvor man kan hente en kaffe og en 
bolle x ganger til fast pris.   
 
Det lønner seg å ha tenkt gjennom på forhånd hva man ønsker å oppnå for raskt å sette opp 
kupongen.  
 
Ønsker man for eksempel å lage et fint kort eller liknende kan man generere opp koder på 
forhånd for å sende til et trykkeri eller lage selv. Dette kan selge mer en om man kun 
profilerer det og skriver ut kupongen fra kassa.   
 
 
Oppsett 
Trykk add for å legge til en kupongtype. 

 
Details - Feltene:  
Navn    – Navnet du ønsker å gi kupongen/klippekortet 
Identifier   – Automatisk opprettet basert på navn 
Expire interval  – Antall dager kupongen er gyldig for 
Units    - Antall ganger man kan bruke kuponger (brukes ved klippekort) 
Categories  - Under hvilke knapper kupongen er tilgjengelig – se POS senere. NB 
ikke hvilke varer det gjelder det kommer vi til senere.  
Bilde   - Som alltid mulig å legge til et bilde 



Include Addons  - Angir om addons produkter omfattes av kupongprisen 
 
Her angis grunnoppsettet til kupongen – priser og varer vi skal inkludere kommer vi til under.  
 
 
Sett pris 

 
 
Her setter man prisen på klippekortet/kupongen (det kunden skal betale).  
Kan splittes om man jobber med flere priser, men det anbefaler vi ikke da det i praksis er 
vanskelig å etterfølge samt er kronglete for kundene å forstå.  
 
I eksempelet over der det 100kr for 5 kaffe.  
 



Velg varer (Eligible sets) 

 
Her velger man hvilke varer kupongen/klippekortet gjelder.  
I vårt eksempel er det alle varer i kategorien kaffe, men her kunne man valgt 
enkeltprodukter.  
Man kan også legge til et set til (Add set) for kombinasjonen bolle og kaffe.  
  
Det er i utgangspunktet ingen begrensinger på antall sett, men husk at kunden også skal 
forstå tilbudet i kupongen – så vårt tips er keep it simple! 
 
Eksport av vouchers til trykk 

 
 
Over kan man eksportere forhåndsdefinerte voucher til trykk. Typisk er dette om man 
ønsker pene klippekort eller plastkort man kan trekke fra og fylle på.  



Alle kodene kommer da ut i et regneark man kan bruke til trykk.  
Dette anbefales kun for stor brukere av denne funksjonen.  
 
Nå er vi ferdige med å definere opp kupong/klippekort og kan ta dette i bruk fra kassa.  
Men før vi beskriver det er det greit å vite om oppfølgningsmuligheten også i backoffice.  
 
Oversikt over alle utstedte vouchers – Vouchers->Cards 

 
 
Over ser man informasjon om alle utstedte kuponger/klippekort. Alle har en unik id som gjør 
at kassen kan telle ned bruken. Normalt gjøres dette i kassa, men om det er noe man lurer 
på et dette en kjekk logg og oversikt.  
 
Ved å velge Order history har man full oversikt over alle bevegelser på en enkelt voucher se 
bildet under.  



 
 
 
Bruk av Voucher – Kasse 
 
Salg av Vouchers 

 
For å selge voucher velger man fra menyen over kvitteringen ...->Voucher/Kupong. 
 



 

 
 
Så velger man blant kuponger (etter kategori satt i backoffice) eller skanner om man har 
forhåndtrykte kort (både 2D skanner og bilde via iPad kan brukes). 



 
Velg legg til Voucher/Kupong og gjennomfør salget på vanlig vis.  
Det skrives nå ut en kupong (QR kode) som kunden må ta vare på – denne kan også sendes 
til kundens mail slik at den er tilgjengelig f.eks på telefonen til kunden.  
 

 
 
 
 
 
 



Innløsning av Voucher 
Selg noen varer på normalt vis, gå til betaling.  
Her kan man velge voucher/kupong for å bruke disse som betalingsmiddel. Det er planlagt at 
disse skal kunne skannes rett inn på kvitteringen under handel men det er under utvikling.  

 
 
Kassen ber deg skanne aktuell kupong for å hente opp verdien av kupongen. Kupongen 
skannes gjennom 2D skanner eller ved å holde kvittering foran kamera på iPaden.  



 
 
Man blir nå bedt om å velge hvilke produkter kunden ønsker å bruke kupongen på.  
Er alt betalt er man ferdig, gjenstår det noe på hendelen gjøres dette opp på vanlig måte.  
 
 
Sjekk saldo  
Et vanlig spørsmål fra kundene er om det er noe igjen på kortet eller hva saldoen er.  
For å kunne svare på spørsmål eller unngå krangling med kunder viser kassen komplett 
historikk og saldo på kupongen kun ved at man skanner den.  



 
Enheter viser hvor mye som er igjen på kortet. Ved å trykke på detaljer henter kassen opp 
alle salg på kupongen. 
 
 
Nå kan du gå i gang med kuponger! 
 
Lykke til med bruk av kuponger i Wallmob. En ekstra tjeneste som bygger lojalitet mellom 
din butikk og dine kunder.  
 


