Romanesco 2.0 Kassa Snel Starter (v5)
Zie ook lekkernassuh.org/romanesco/kassa-uitleg.

Nummertjes = video-nummer. Vraag video playlist op bij deelnemerbeheer@lekkernassuh.com.

Wat

Waar

Toelichting

Je wachtwoord veranderen

Rechts boven op je naam klikken

Oude en 2 x nieuwe opgeven

De kassa tellen vooraf

3

Bedrag opgeven

Volgorde

25

1) Deelnemer 2) Producten 3) Betalen 4) Opslaan

Deelnemer opzoeken

6

Typ een deel van de voor of achternaam, klik

13

Zijn eerst rood, spreek deelnemer aan, klik kruisje,
wordt grijs

Niet-afgehaald meldingen

Zoek deelnemer op, verkoop voor € 0,00 “Wel
gekomen, niets verkocht”. Er komt een week later
geen melding.

Niet-afgehaald melding
voorkomen als alles op is
14

Opmerkingen

15

Interne opmerkingen bij de deelnemer - voor de
kassamedewerkers: Klik op tekstballontje

Producten opzoeken

7

Typ een deel van de productnaam, klik, pas
eventueel aantal of hoeveelheid aan.

Ontvangen donatie
invoeren

10

Voucher verkopen

11

Zoek product ‘voucher’ op. (Nummer hoeft niet)

Korting geven

26

Pas de prijs van een product aan of voeg een
“overige”-product toe met een negatieve prijs -

Zoek product ‘donatie’ op en geef het een prijs

Derden verkoop, product
verkopen
30

Zoek product ‘derden verkoop’ op en geef het een
prijs

Producten verwijderen

8

Klik op Prullenbak naast product

Half pakket

9

Pakket is opgezocht, pas hoeveelheid aan naar 0,5

PIN

17

Klik op betaalmethoden, selecteer PIN, voer bedrag
in. Klik Betaald als de betaling is afgehandeld, en als
alles klopt Opslaan.

“Bijpinnen”

18

Voer bij “ontvangen bedrag” een hoger bedrag in.
Wisselgeld komt in beeld.

Contant

20

Klik op betaalmethoden, selecteer Contant, voer
“ontvangen bedrag” in. Wisselgeld komt in beeld.

Tussendoor: Let altijd op dat je op de juiste kassa werkt: De echte kassa (met rode bovenbalk) of de test-kassa.

22

Klik op betaalmethoden, selecteer Timebank.cc, voer
“ontvangen uren” in. Controleer, klik Betaald

Voucher innemen

23

Klik op betaalmethoden, selecteer Voucher, voer
“vouchernummer” in. Kruis voucher met pen door,
klik Betaald. (Als er geen nummer op de voucher
staat, vul dan “geen nummer” in)

Voorbijganger

24

Zoek naam niet op. Dit kan met alle producten.
(Ook wanneer naam deelnemer onbekend is)

Anonieme verkoop

24

Zoek deelnemer niet op. Kan bij alle producten
behalve pakket.

TimeBank

. Log in onder Beheer,
rechts onder 
Deelnemerbeheer,
Niet-afgehaald

Naar de niet-afgehaald lijst en terug
27

Schrijf toelichting als er onregelmatigheden zijn.
Na invoeren betaling, plaats opmerking en vink
eventueel “Email verkoopbon”

Opmerkingen over de
verkoop op de bon - Bon
eventueel e-mailen 16

Derden verkoop, 80-90%
afdracht
31

Derden verkoop, 10%
ontvangst

32

Overzicht Rapporten,
Producten. Zoek omzet op.

Naam relatie, betaalmethode contant, negatief
bedrag dus “-“, Derden afdracht, duidelijke complete
omschrijving
Naam relatie, betaalmethode contant, bedrag,
Derden afdracht, duidelijke complete omschrijving

Afstorten bank

33

Tel eerst de kassa, maar maak ‘m nog niet op. Bepaal
afdrachtbedrag. Betaalmethode contant, negatief
bedrag dus “-“, Afstorten naar LN Bankrek, omschrijf
wie gaat afstorten

Kassa opmaken einde

34

Heropen kassa-opmaak. Lees alles na, vul Geteld in
kas in, Verantwoord kasverschil in opmerkingen.
Tweede teller logt apart in om te bevestigen

Een deelnemer in de wacht
zetten/hervatten
28

Zet in wachtrij om eerst met andere deeln. verder te
gaan. Klik op Wachtrij om deze te zien en iemand te
“Hervatten”.

Gebruik het toetsenbord

Op het moment dat je op een deelnemer of product
klikt, zie je het nummer, onthoudt dit.
1+Enter = Pakket Euro. Enz.

5

