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➢Betaling med Vipps.

➢Bruttofortjeneste pr. varelinje.

➢ Salg og Retur i samme operasjon.

➢Hurtigtaster.

➢Ny utskrift av kvittering – flere søkemuligheter.

➢Mulighet for smalere kvittering (80 mm)

➢BilXtra Kundeklubb





Vi har valgt løsningen «Ta betalt med Vipps» 

➢Det må gjøres avtale med Vipps.

➢Dere får 5 – sifferet Vipps nummer

➢Oppsett i KP02 og KS05.

➢Gi beskjed til support@autodata.no når dere har 

gjort avtale så åpner vi for Vipps som 

betalingsmiddel i kassen.

➢Hvordan se at kunden har betalt?

➢Vippsportal på Web

➢Vipps for bedrift i Appstore.

mailto:support@autodata.no


Visning av bruttofortjeneste
➢Bruttofortjeneste vises på linjenivå.

➢Parameter i ORFI (samme som tidligere).

➢Plukkordre vises ikke i adKasse, her må dere se i 

ORRE når plukkordre opprettes.



Salg og Retur i samme bilde

➢Marker linje som skal til 
retur.

➢Trykk Manuell Retur.
➢Kan kombineres med 

returgebyr (må legges på 
etter at retur er valg).

➢Ordre gir totalsum til 
kunde og samlet kvittering.

➢Blir en ordre og en 
kreditnota i KS01.



Hurtigtaster

➢Vi har byttet ut talltastatur 

med hurtigtaster.

➢Registres med antall, alfa, 

artikkel og tekst til visning.

➢Pris hentes fra systemet.

➢Veldig enkelt å redigere.

➢Ypperlig til kampanjevarer.



Flere nyheter og endringer
Flere søkemuligheter på ny utskrift av kvittering:
➢ Søk på ordrenummer.
➢ Søk på kvitteringsnummer.
➢ Søk på kundenummer.
➢ Søk på dato.

Smal kvittering:
➢ Tilpasset 80 mm kvittering.
➢Meny → Kvittering → Smal kvittering → Lagre.
➢ Standard er dagens kvittering 104 mm.

Kun kort knappen:
➢Ordre beløpet overføres direkte til bankterminalen.
➢ Ikke mulighet for endringer.



Endringer Avstemming
➢ Start alltid med å sjekke antall ordre.

➢ Total Salg: Her vises dagens totale salg. 
Samme som Grand total netto på Z-rapport

➢ Total Retur: Sum av varelinjer til Retur.

➢ Kontant: Totalsummene som er betalt 
kontant.

➢ Kort: Her vises beløpet som er overført til 
terminal.

➢ Summen av kort + kontant – retur vil ikke bli 
total salg..

➢Dagens utgående veksel blir neste dags 
inngående veksel.





Dokumentasjon

➢ All dokumentasjon er nå oppdatert.

➢www.autodata.no→ Dokumentasjon →

adKasse.

➢ Les og lær ☺

http://www.autodata.no/



