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1. Home venster
Homevenster (dashboard overview)

In het venster home (dashboard) krijg je een eenvoudig grafisch overzicht van de omzet van
vandaag
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2. Verkoop
Omzet

Het biedt een overzicht van best verkopende producten, best verkopende gebruikers, top
selling registers, best verkopende winkels en totale omzet van periode. U kunt ook filteren op
datum en opslag. Het is ook mogelijk om een verversingssnelheid in te stellen voor de omzet.

KPI (Kernprestatie-indicatoren)
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Een overzicht van Key performance indicators zoals verkoopbedrag, verkoopstukken,
brutomarge, mandje (hoeveelheid/grootte) en verkoop. U kunt kpi's ook zoeken op datums.

Orders

In Orders ziet u alle voltooide verkopen, gerangschikt opdatum en tijd. U kunt filteren op datum,
bestel-ID, winkelnaam, gebruikersnaam of volg-ID. U kunt het totaal op de verkoop zien. U kunt
de bestelling ook als PDF downloaden.
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EOD (Einde dag)

In EOD ziet u een overzicht van wanneer de kassa is geopend/gesloten, de naam van de
kassa, winkelnaam en volg-ID.
Als de kassier een opmerking heeft toegevoegd, verschijnt deze ook uiterst rechts. U kunt ook
filteren op de genoemde waarden above.

Rechts kunt u het rapport downloaden als CSV of PDF. Je hebt ook de mogelijkheid om een
CSV-bestand te downloaden voor alle winkels (ALLE CSV).

Op het tabblad Automatische e-mail kunt u instellen dat het EOD-rapport automatisch naar een
specifiek e-mailadres wordt verzonden wanneer de EOD is voltooid.

Verkooprapporten
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Het verkooprapport geeft een overzicht van de totale omzet van uw winkels in e-commerce
en in winkels. Standaard worden in het verkooprapport verkopen voor de huidige maand
weergegeven. U kunt ervoor kiezen om te zoeken op datum en/of winkelnaam.

Rechts kunt u verkoopreportages downloadenvoor al uw winkels. Er zijn vijf soorten
rapporten - Product CSV, Transacties CSV, Verkooprapport PDF, Kassier verkooprapport
PDF en Boekhoudcategorieën rapport PDF

Je kunt ook verkooprapporten downloaden voor elke winkel.
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Tendertypen

Als u een aangepaste betalingsmethode hebt ingesteld, wordt deze weergegeven onder
tendertypen. In POS is het in het betalingsvenster een optie om te betalen met "Diversen".
Dit type tendertype wordt bijvoorbeeld gebruikt als u vouchers koopt bij een winkelcentrum
datin alle winkels in het centrum als tendertype wordt gebruikt. Tendertypes kunnen ook
worden ingesteld als bedrijfsovereenkomst voor een bedrijf waar de werknemers dit type
tendertype gebruiken in bijvoorbeeld de kantine.

U definieert de verschillende tendertypen onder INSTELLINGEN - TENDER TYPES. Zie foto
hieronder. (Behandelt deze set die verderop in de handleiding wordt ingesteld)

Samenvatting cadeaubon
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Typen:
Eenn overzicht van het type cadeaubonnen dat je hebt. U ziet hoeveel eenheden er nog over
zijn, het totale saldo, het totaal aantal eenheden en het totale bedrag. U kunt ook soorten
kaarten filteren op datum. Standaard worden de typen die u hebt weergegeven vanaf de
datum van vandaag tot een maand vooruit.

kaarten:
Laat zien wat voor soort kaarten er in de verschillende winkels worden verkocht. U kunt
zoeken op winkelnaam om kaartgegevens voor een specifieke winkel te zien. Hier krijgt u een
overzicht van het totaal verkocht, totaal aantal, totaal aantal eenheden, totaal ingewisseld
bedrag en totaal aantal ingewisselde eenheden.
U kunt kaarttypen ook filteren op datum. Standaard worden de typen die u hebt weergegeven
vanaf de datum van vandaag tot over een maand.

Suggesties voor het bestellen van producten
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Hier heeft u de mogelijkheid om een rapport te krijgen over productordervoorstellen voor de
winkels. Op basis van de mogelijkheid om minimumvoorraden voor producten in elke
voorraadlocatie, geeft het rapport u suggesties voor hoeveelheden van elk product dat u kunt
ofder, om ervoor te zorgen dat u boven de minimumniveaus blijft.

1. Kies de voorraadlocatie

2. Kies de winkel

3. Kies de volgende voorraaddatum en druk vervolgens op de knop RAPPORTEREN

4. Er wordt een rapport weergegeven met productnaam, hoeveelheid, minimale hoeveelheid,
gem. per dag en voorgestelde voorraad.
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3. Inventaris
Categorieën

1. Druk op de "Nieuwe
categorie toevoegen"
knoop

2. Stel een categoriekleur of een
afbeelding in.

3. Geef de categorie een naam.

4. Stel bovenliggende categorie
in als u subcategorieën wilt.

5. Stel de leeftijdsgrens in als de
categorie producten bevat die dit
aangeven. Als er geen
leeftijdsgrens is, laat deze dan
leeg.

6. Druk op de knop Opslaan
wanneer u klaar bent. De
nieuwe categorie verschijnt
aan de linkerkant.

Een categorie bewerken
Aan de linkerkant kunt u op de categorie tikken die u wilt wijzigen. Wanneer u klaar bent met
wijzigen, drukt u op CATEGORIE BIJWERKEN.
Onder PRODUCTEN IN CATEGORIE kunt u zien welke producten tot deze categorie
behoren.
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Producten

Voer onder detailtabblad productgegevens in. Wees grondig. Goede basisgegevens zijn
belangrijk voor de rest van het bedrijf. Houd er rekening mee dat naam en SKU verplichte
velden zijn. Select SAVE PRODUCT wanneer klaar. Herhaal dit voor al uw producten.

1. Stel de voorraad in. Hoe
u de voorraad instelt,
wordt later behandeld.

2. Stel de productprijs in,
hoe u de prijs instelt,
wordt later gedekt.

3. Voer de productnaam in.
(verplicht).

4. Voer een categorie in als
het product tot een
bepaalde categorie
behoort.

5. Winkelgroepen typen. 6. Boekhoudcategorie
instellen, standaard
"anderen".

7. Productbeschrijving
invoeren.

8. Plaats een kleur op het
product dat op de knop in
POS wordt weergegeven.

9. Definieer een apparaat op
het product, bijv. pc, cm,
g, kg, l, m, m2 enz.

10. Stel de leeftijdsgrens
voor het product in. Als er
geen leeftijdsgrens is,
laat deze dan leeg.

11. Voer SKU in (verplicht). 12. Voer product-ID in.

13. - ACTIVEREN: Producten in- en uitschakelen, producten uitschakelen is niet beschikbaar in de POS.

- OFFLINE: Een offline product wordt in de POS geladen en is beschikbaar tijdens het browsen op producten. Online  producten

worden alleen weergegeven in een productzoekopdracht.

- ADD-ON: Product is een add-on voor andere producten.

- ONTVANGSTBEWIJS AFDRUKKEN: Schakel om het afdrukken van een afzonderlijk productontvangstbon in of uit te schakelen
wanneer dit product in POS wordt verkocht.

- HIDE FROM WEB: De weergave van producten in webshops, webpagina's en externe apps in- of uitschakelen.
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- UITSLUITEN VAN BESTELSUGGESTIES: Van toepassing op producten die voor één seizoen in advies wordengekocht,
producten dieuit het assortiment vallen enandere gevallen.

- VARIABELE PRIJS: Kan worden gebruikt als de prijs is gebaseerd op het gewicht van het product.

- BLOKKEREN IN ZELFKASSA: Productverkoopblokkering in- of uitschakelen in de POS-zelfkassamodus.

Hoe voorraad instellen op product?

1. Wanneer u op de knop "Voorraad" tikt, verschijnt er een nieuw venster.

1. Het toont een lijst met al uw voorraadlocaties.
2. U kunt voorraadcorrecties uitvoeren door voorraadhoeveelheid in velden in te voeren.

Het kan een positief of negatief geheel getal/decimaal getal zijn.
3. In de kolom "Hoeveelheid" tonen we de hoeveelheid van deze productvoorraad op dit

moment, voor correctie. U kunt een reden c ode kiezenvoor uw aanpassing (4), maar
deze is niet vereist. Voor positieve voorraadaanpassingen worden alleen redencodes
weergegeven die als "positief" zijn gemarkeerd. Evenzo worden voor negatieve
voorraadaanpassingen alleen redencodes weergegeven die als "negatief" zijn
gemarkeerd.
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Wanneer een verkoop plaatsvindt in POS, wordt de systemische reden code 'Verkoop'
automatisch aan de gebeurtenis toegewezen. Als retour ook plaatsvindt in POS, wordt de
systemische reden code 'Return' automatisch aan de gebeurtenis toegewezen.
(!) Voorlopig is het niet mogelijk om reden codes toe te voegen bij het maken van
voorraadaanpassingen van POS. Maar het komt in de nabije toekomst naar POS.
VARIANTEN-tab.
Hier kunt u verschillende variaties op een product instellen. Op een trui wil je bijvoorbeeld
verschillende maten, maar dezelfde prijs, op bodylotion heb je verschillende maten en
verschillende prijzen. U kunt ook voorraad op de verschillende variëteiten zetten.
Druk op de verwijderknop rechts van de gedefinieerde variant om deze uit het product te
verwijderen.

Als u de prijs wilt overnemen van het product dat u voor de verschillende varianten hebt
gemaakt, drukt u op "PRIJS" - "STANDAARD TOEVOEGEN" en vervolgens op "OK". Dit
gebeurt bijvoorbeeld op kleding die verschillende maten heeft, maar dezelfde prijs.

U heeft ook de mogelijkheid om "ADD TO GO" in te stellen, die wordt gebruikt op
bijvoorbeeld producten zoals eten/drinken - take away. Producten die niet in het
café/restaurant worden gegeten/gedronken hebben een eigen BTW tarief. Met de knop
"TOEVOEGEN AAN GO" stelt u een vooraf gedefinieerde BTW-rate in.
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ADD-ON PRODUCTS-tabblad.
Wanneer u eerder een product maakt, hebt u de mogelijkheid om het product in te stellen als
een ADD-ON. Zie de afbeelding hieronder.

Onder het tabblad ADD-ON PRODUCTS-kunt u zoeken naar add-ons voor het hoofdproduct.
Als het hoofdproduct bijvoorbeeld koffie is, kunt u een add-on instellen die bijvoorbeeld
"suiker" kan zijn die u eerder hebt gemaakt. Zoek naar invoegtoepassingen in het zoekveld
en selecteer.
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Druk op het UPDATE-product omte s ave. In POS heb je dan de mogelijkheid om suiker te
kiezen voor je koffie als advertentie.

Voorraad

Hier kunt u voorraadlocaties instellen. Vul informatie in. De naam van de voorraadlocatie is
de enige die nodig is.
Aan de linkerkant zie je reeds gemaakte voorraad locationen.

Voorraadlocaties mogelijkheden

Kies een voorraadlocatie aan de linkerkant. Onder DETAIL-tab ziet u informatie over de
voorraadlocatie.

Het tabblad VOORRAAD geeft u een overzicht van de voorraad. U kunt zoeken op
productnaam of zoeken op sku.
U kunt een voorraadrapport downloaden als PDF of CSV met informatie over uw voorraad.
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Het tabblad GEBEURTENISSEN

Hier ziet u alle gebeurtenissen die zich op uw voorraad hebben voorgedaan, zoals
goederenontvangst, voorraadtellingen, voorraadaanpassingen, winkeloverdracht enz. Hoe u
uw voorraad kunt aanpassen, enz. wordt behandeld in de handleiding van de
SmartStore-app.

U hebt de mogelijkheid om een CSV-rapport voor alle winkels te downloaden door op ALLE
CSV te drukken, of voor de individuelewinkel die u aan de linkerkant hebt
geselecteerd door op CSV te drukken.

Rechts van elke gebeurtenis kunt u een PDF-rapport voor de specifieke gebeurtenis
downloaden.
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4. Winkels
Winkels

Vul de relevante informatie in om een nieuwe winkel te maken. Winkelnaam, prijsregio en
voorraadlocatie zijn vereist. Aan de linkerkant zie je al je winkels.

Prijsregio is vooraf gevuld met standaard. U kunt meer prijsregio's maken en deze verbinden
met verschillendewinkels. Op de productpagina kunt u vervolgens de prijzen voor het product
in elke regio definiëren, wat betekent dat de prijzen voor producten nu kunnen verschillen
tussen winkels. De valuta die in elke winkel wordt gebruikt, volgt ook de prijsregio, dus
verschillende winkels kunnen verschillende valuta's hebben. Hoe u een afzonderlijke
prijsregio instelt, wordt verderop in deze handleiding behandeld.

Als u een voorraadlocatie wilt instellen, moet er eerst een voorraadlocatie zijn gemaakt, zoals
eerder in deze handleiding is weergegeven. Als u geen voorraadlocatie instelt, heeft deze
dezelfde naam als de winkel.

Lay-outsjabloon wordt verderop in dit document behandeld.
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Winkelgroepen

Hier kunt u uw winkels groeperen in winkelgroepen. Als je veel winkels hebt, kan het geschikt
zijn om winkels te groeperen tot welke stad ze behoren en dergelijke.

POS-sjablonen

Met de lay-outsjablooneditor kunt u productknopsjablonen definiëren voor hoe u
verkoopknoppen voor producten wilt weergeven.
Vul onder het tabblad DETAILS-De naam van de lay-outsjabloon in (verplicht). Stel het aantal
rijen en kolommen in (verplicht). Standaard is 5 x 5.
Aan de linkerkant ziet u uw gemaakte sjablonen.

Onder het tabblad LAYOUT-kunt u producten definiëren die u in POS wilt weergeven door ze
naar beneden te slepen in de layout matrix eronder..
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1. Knoppen voor "Nieuwe pagina toevoegen" en"Mapitems verwijderen"
2. Knop voor "Map toevoegen"

Door op de knop Map toevoegen te drukken, hebt u de mogelijkheid om een map te maken
die producten bevat. U kunt de naam van de map wijzigen, openen, een kleur instellen of
verwijderen.
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5. Kortingen en cadeaubonnen
Kortingen en cadeaukaarten die zijn ingesteld, worden behandeld ineen aparte arate
handleiding

6. Gebruikers
Gebruikers

Maak een nieuwe gebruiker voor POS en Backoffice door informatie over de gebruiker in te
vullen.  VOLLEDIGE NAAM en SELECT-ROL is vereist.
Er zijn drie vooraf gedefinieerde rollen die u de gebruiker kunt geven die betrekking hebben
op de meeste gebruikersmachtigingen, maar u kunt ook uw eigen rollen definiëren. Het zal
later worden behandeld.

IS KASSIER is standaard uitgeschakeld. Raadt aan om voor elke gebruiker een pincode in te
stellen.
Als de kassa als zelfbetaling moet functioneren, moeten zowel IS CASHIER als

SELF-CHECKOUT worden ingesteld. Een pincode is vereist voor een zelf uitcheckregister.

Druk op SAVE USER wanneer u klaar bent. Aan de linkerkant ziet u een lijst met gemaakte
gebruikers.
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Rollen

Aan de linkerkant ziet u een lijst met de vooraf gedefinieerde rollen in Wallmob.

Een nieuwe rol maken

1. Voer een rolnaam in en druk op ROL OPSLAAN

2. Onder CONFIGURATIONS-Tab kunt u instellen welke parameters op de rol moeten worden
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toegepast.

Druk op UPDATE ROLE om op te slaan.

3. Onder RIGHTS-Tab kunt u instellen welke rechten de gebruiker moet hebben. Druk op

UPDATE ROLE om op te slaan.

Klanten

Vul relevante informatie over de klant in. De naam van de klant is vereist. Druk op SAVE als
u klaar bent. Alle gemaakte klanten worden aan de linkerkant weergegeven.
Stel KLANTENGROEP in als de klant deel moet uitmaken van een klantengroep,
bijvoorbeeld om verschillende voordelen te krijgen. Welke voordelen de klant ontvangt, is
ingesteld onder KORTINGEN, waarbiju kunt definiëren welke klantgroepen welke voordelen /
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kortingen ontvangen, enz.

Klantengroepen

Maak een nieuwe klantengroep door NAME in te vullen en druk op SAVE

Klantgroepen gebruiken

1. Nieuwe klantgroepen maken in GEBRUIKERS - KLANTENGROEP. Druk op SAVE.
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2. Ga naar KORTINGEN - VOORAF GEDEFINIEERDE KORTINGEN of CAMPAGNES. Stel
een kortings-/campagne in en voeg de klantengroep toe waarop de campagne/korting van
toepassing is.

Nu kunt u klanten toevoegen aan de klantengroep die deze promotie / korting ontvangt.
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7. Instellingen
Rekening

Bedrijf, gebruikersgegevens, licentie, wijzigingslicentie en kaartopties voor uw bedrijf/winkel.
De optie Licentie wijzigen: Pas aan op basis van het aantal POS dat uw winkel wil.

De kaartoptie: Activeer en vul creditcardgegevens in voor de betaling van de
Wallmob-licentie.

Betalingen

Een overzicht van uw Wallmob licentiebetalingen
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Integraties

Mogelijkheid om te integreren met verschillende systemen.

Registers

Een nieuw register instellen. Geef het een NAAM, koppel het aan een SHOP en stel

REGISTER TYPE (POS of KDS) POS is standaard. KDS is behandeld in een afzonderlijk
document.
Stel dit register heeft een geïntegreerde kaart terminal als u een geïntegreerde kaart
terminal hebt.
Druk op REGISTER MAKEN wanneer u klaar bent.

Voorvoegsels van klanten

Nieuwe klant voorvoegsels maken. Druk op SAVE als u klaar bent.
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Reden code

Aanmaken van redencodes voor voorraad aanpassingen

Voorraad feature functionaliteit – redencodes. U kunt redencode maken, reden waarom de
correctie voor voorraad is uitgevoerd en report op de geselecteerde redenen. U kunt deze
functie vinden in Backoffice - instellingen - reden codes.

Redencodes hebben een tekst naam, een id en een selectie als de redencode positief,
neutraal of negatief is.
- Als de correctie positief is, verhoogt het verzonden aantal de voorraad van dat product.
- Als de correctie negatief is, wordt de voorraad van dat product gedecreases.
- Als de correctie neutraal is, wordt de voorraad niet gewijzigd. Dit geldt bij het uitvoeren

van voorraadtelling in POS (nog niet geïmplementeerd).
In eerste instantie worden drie systemische codes gemaakt : Sale (negatief), Return
(positive) en Count (neutral).
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BTW-tarieven

Links ziet u vooraf gedefinieerde btw-tarieven. U heeft ook de mogelijkheid om indien nodig
uw eigen btw-tarief vast te stellen.

Prijsregio's

U kunt meer prijsregio's maken en deze verbinden met verschillende winkels. Op de
productpagina kunt u vervolgens de prijzen voor het product in elke regio definiëren, wat
betekent dat de prijzen voor producten nu kunnen verschillen tussen winkels. De valuta die in
elke sho p wordtgebruikt, volgt ook de prijsregio, zodat verschillende winkels verschillende
valuta's kunnen hebben.
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Elektronisch journaal

Genereert een JSON-bestand met gebeurtenissen in uw winkel. U kunt kiezen welke winkel,
welke zich registreren en het datumbereik opgeven.

Tender typen

U kunt een aangepaste betalingsmethode instellen. In POS is het in het betalingsvenster een
optie om te betalen met "Diversen".
Dit type tender type wordt bijvoorbeeld gebruikt als u vouchers koopt bij een winkelcentrum
dat fungeert als tender types in alle winkels in het centrum. Tender types kunnen ook worden
ingesteld als bedrijfsovereenkomst voor een bedrijf waar de werknemers dit type tender type
gebruiken in bijvoorbeeld de kantine.
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Geef het tendertype een naam en stel de waarde in

Configuraties

Hier kunt u parameters voor uw winkel in- en uitschakelen / configureren.
U kunt bijvoorbeeld uw eigen logo toevoegen aan het ontvangstbewijs.
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