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The most versatile Cash register solution

Congratulations on your selection of the Inepro PosPRO Kassa. We are certain you will
be pleased with your purchase of
We want to help you get the best result from your PosPRO Kassa. This manual contains
information on how to do that; please read it carefully. Due to continuous product
improvements this manual is subject to changes without notice.
We strongly recommend you read the license agreement to fully understand its
coverage and your responsibilities of ownership.
Your Inepro dealer is dedicated to your satisfaction and will be pleased to answer your
questions and your concerns.
Best wishes,
Inepro BV.
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PosPRO Hoofdscherm

PosPRO Hoofdscherm
Hoe log ik in?

Als u achter uw kassa gaat zitten ziet u dit scherm. Dit is is het aanmeld- of inlogscherm. U vult hier uw
medewerkersnummer en uw wachtwoord in. Als de combinatie niet goed is ziet u een foutmelding, zie
het scherm hier rechtsboven.

Als uw combinatie juist is ingevoerd komt u in het hoofdscherm.

Eindedag Routines
De Eindedag routines zijn een samengesteld rapport van de huidige dag.
Welke rapporten er worden afgedrukt door de Eindedag routines wordt bepaald door uw bedrijf of
manager.
U kunt om authorisatie gevraagd worden als u niet over genoeg rechten beschikt. Als dit inderdaad
het geval is, laat dan uw manager het de eindedag routines uitvoeren.
2
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Rapportage

Rapportage

De PosPRO kassa heeft de mogelijkheid om een aantal rapporten af te drukken, voor elk rapport
selecteer je een begin- en einddatum en druk je op 'Print' om het rapport af te drukken op de bonprinter.
De rapporten zijn hieronder beschreven met een voorbeeld rapport als referentie.
Bijna alle rapporten bevatten de B.T.W. en de bruto en netto prijs, in alle andere gevallen wordt de netto
prijs gebruikt.
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Terminal Rapport

** INEPRO POSPRO **

TERMINAL RAPPORT
VAN DATUM
TOT DATUM

31-03-2010
31-03-2010

Computer
MyComputerName
IP
127.0.0.1
Store
MyCompany
Inepro PosPRO
v4.18.0.0
Database
v4.18.0
-+- -+- -+- -+- -+- -+- -+- -+Aantal klanten
13
BEDRAG
75,50
AANTAL ARTIKELEN
63
AANTAL KORTINGEN
2
BEDRAG
2,17
-+- -+- -+- -+- -+- -+- -+- -+BETAALMIDDEL
#
Bedrag
----------------------------- --------Contant
13
75,50
======
75,50

TOTAAL
Geld in
Geld uit
-+- -+- -+- -+OMSCHRIJVING
----------------------BTW Geen 0,00%
BTW Laag 6,00%
BTW Hoog19,00%

0,00
0,00
-+- -+- -+- -+BTW Netto
Bruto
------ ------- ---------0,00 74,53
74,53
0,03 0,42
0,45
0,08 0,44
0,52
------ ------- ---------TOTAAL
0,11 75,39
75,50
-+- -+- -+- -+- -+- -+- -+- -+DEPART
QTY NET VAT GROSS
------------------- ------ ------- ------ ---------Verkoop
63 75,39 0,11 75,50
------ ------- ------ ---------63 75,39 0,11 75,50
-+- -+- -+- -+- -+- -+- -+- -+UUR
KLANT ITEMS BEDRAG €/KLAN
T
--------- --------- ------- ----------- ---------10 - 11 5
22
25,95
5,19
11 - 12 8
41
49,55
6,19
-+- -+- -+- -+- -+- -+- -+- -+OPER:0001
2010-03-31 12:20:59
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0
0

Het terminal rapport is een samengesteld rapport
dat daarbij ook nog wat specifieke gegevens
bevat over de terminal en de software.
Het Betaalmiddel, B.T.W., Afdeling en Uur
rapport zijn opgenomen in het terminal rapport.

Rapportage

Betaalmiddel Rapport

** INEPRO POSPRO **

BETAALMIDDEL RAPPORT Het betaalmiddel rapport verteld je hoeveel
producten er verkocht zijn, en voor welk totaal
VAN DATUM
31-03-2010
bedrag per betaalmiddel (Contant, EFT, Kaart,
TOT DATUM
31-03-2010
Kostenplaats etcetera).
BETAALMIDDEL
---------------Contant

#
Bedrag
-------------- --------13
75,50

Het rapport zal ook de 'Geld in' en 'Geld uit'
bedragen tonen.

======
75,50

TOTAAL
Geld in
Geld uit

0
0

OPER:0001

0,00
0,00

2010-03-31 12:20:59

Afdeling Rapport

** INEPRO POSPRO **

AFDELING RAPPORT
VAN DATUM
TOT DATUM

31-03-2010
31-03-2010

Het afdeling rapport toont hoeveel producten er
verkocht zijn per afdeling. Het toont ook de
B.T.W., netto en bruto waardes.

DEPART
QTY NET VAT GROSS
------------------ ------ ------- ------- --------Verkoop
63 75,39 0,11 75,50
------ ------- ------- --------63 75,39 0,11 75,50
OPER:0001

2010-03-31 12:21:35
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Overzicht Binnengekomen Mutaties

** INEPRO POSPRO **
OVERZICHT BINNENGEKOMEN MUTATIES
VAN DATUM
VAN DATUM

31-03-2010
31-03-2010

------------------------------------------------[REMOVE]
101
7-up
0,80
[MUTATION]
Melk

109

[REMOVE]
Coca Cola

18

OPER:0001

Het overzicht van binnengekomen mutaties is niet
zo zeer een rapport. Het is meer een journaal dat
bijhoud welke producten wijzigingen hebben
ondergaan over een bepaald e periode.
Waarschuwing: Dit kan een erg lang rapport
worden!

0,90

0,90
2010-03-31 12:22:13

B.T.W. Rapport

** INEPRO POSPRO **

B.T.W. RAPPORT
VAN DATUM
TOT DATUM

31-03-2010
31-03-2010

Omschrijving
---------------------BTW Geen 0,00%
BTW Laag 6,00%
BTW Hoog19,00%
TOTAAL
OPER:0001
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BTW
-----0,00
0,03
0,08
-----0,11

Netto
Bruto
------- ---------74,53
74,53
0,42
0,45
0,44
0,52
------- ---------75,39
75,50

2010-03-31 12:22:43

Het Belasting Toegevoegde Waarde (B.T.W.)
rapport toont het totaal aan toegepaste B.T.W. per
B.T.W. schaal.
Ook de netto en bruto waardes worden getoond.

Rapportage

Uur Rapport

Het Uur rapport toont je het aantal klanten,
verkochte producten, totaal aantal verkochte
producten en het gemiddelde bedrag wat een
klant uitgaf per interval van een uur.

** INEPRO POSPRO **

UUR RAPPORT
VAN DATUM
TOT DATUM
UUR
---------10 - 11
11 - 12

31-03-2010
31-03-2010

KLANT ITEMS
--------- -------5
22
8
41

OPER:0001

BEDRAG
----------25,95
49,55

€/KLANT
----------5,19
6,19

Dus '10 - 11' en '11 - 12' betekenen dat de
gegevens gelden voor de periode tussen 10:00
en 11:00 voor de eerste regel en tussen 11:00
en 12:00 voor de tweede regel.

2010-03-31 12:22:59

Opwaardeer Rapport
Opwaarderingen
Het is mogelijk om de PosPRO kassa te
gebruiken om Inepro gebruikerskaarten op te
waarderen. Het Opwaardeer rapport toont een
overzicht van alle kaart opwaarderingen, en de
optionele opwaardeer bonussen.

** INEPRO POSPRO **

REVALUE RAPPORT
VAN DATUM
TOT DATUM

31-03-2010
31-03-2010

Kaart opw aardering (Bruto)
Kaart opw aardering BONUS
Kaart opw aardering (Netto)
Totaal saldo op kaarten aanw ez
OPER:0001

0,00
0,00
--------0,00
0,00

2010-03-31 12:22:13

Kaart opwaardering (Bruto) is het totale bedrag
dat de gebruiker ontvangen heeft aan
opwaarderingen op zijn kaart. Dit bedrag is
opgesplitst in netto en bonus opwaarderingen. Het
netto opwaardeer bedrag is het bedrag dat de
gebruiker op zijn kaart heeft geladen. Maar er
kunnen regels aangemaakt worden waardoor een
gebruiker een x-bedrag opwaardeerd, en
daardoor een y-bedrag aan bonus krijgt wat dan
wordt toegevoegd aan het x-bedrag. Dit zijn de
bonus opwaarderingen.
Totaal saldo op de kaarten aanwezig
Het totaal aan saldo op de kaarten aanwezig is
het totaalbedrag van al het geld dat alle gebruiker
op dit moment op hun kaart hebben, volgens ons
systeem.
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Kostenplaats Rapport

** INEPRO POSPRO **

KOSTENPLAATS RAPPORT Het Kostenplaats rapport toont het totaal aantal
VAN DATUM
31-03-2010 producten en het totale bedrag waarvoor deze
TOT DATUM
31-03-2010 producten zijn aangeschaft per kostenplaats.
Kostenplaats
#
Bedrag
------------------------------------------------test
6
29,49
========
TOTAAL
29,49
OPER:0001

2010-03-31 13:29:15

Artikel Rapport

** INEPRO POSPRO **

ARTIKEL RAPPORT
VAN DATUM
TOT DATUM

31-03-2010
31-03-2010

Product
#
Bedrag
------------------------------------------------Pepsi Cola
1
0,80
Bounty
3
1,80
M&Ms
1
0,60
Mars
2
1,20
Biscuit
4
1,20
Pistoletje
5
1,75
Sandw ich Tonijn
13
18,20
Stuk Pizza
10
20,33
Hamburger
15
22,70
Cake
7
5,95
OP Low
1
0,45
Op High
1
0,52
========
TOTAAL
29,49
OPER:0001
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2010-03-31 12:23:42

Het Artikel rapport toont hoe vaak een product
verkocht is, de productnaam, hoeveelheid en het
totaalbedrag.

Rapportage

Kostenplaats Detail Rapport

** INEPRO POSPRO **

KOSTENPLAATS DETAIL RAPPORT
VAN DATUM
TOT DATUM

31-03-2010
31-03-2010

Kostenplaats
#
Bedrag
-------------------------------------------------------------[4] test
- 2010-03-31 13:23:49
4,95
(Cost Centre [4])
- 2010-03-31 13:27:46
(Cost Centre [4])

10,15

- 2010-03-31 13:28:01
(Cost Centre [4])

5,41

- 2010-03-31 13:28:12
(Cost Centre [4])

3,55

- 2010-03-31 13:28:33
(Cost Centre [4])

1,53

- 2010-03-31 13:28:59
(Cost Centre [4])

3,90

TOTAAL
OPER:0001

Het Kostenplaats detail rapport toont het
totaal bedrag voor elke Kostenplaats
transactie, gegroepeerd per Kostenplaats.
Waarschuwing: Dit kan een erg lang
rapport worden!

=========
29,49
2010-03-31 13:29:27

Je kunt om authorisatie gevraagd worden als je niet over genoeg rechten beschikt om de rapporten
af te drukken. Als dit het geval is, laat dan uw manager het rapport afdrukken.

9
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Pauze

Als je met pauze gaat kun je de pauze optie gebruiken. Hiermee kun je uitloggen, maar je
gebruikersnaam blijft vast staan, zodat alleen jij ook weer in kunt loggen. Als een collega de kassa ook
moet kunnen gebruiken terwijl je weg bent, moet de 'Uitloggen' optie gekozen worden in plaats van de
'Pauze' optie.

Afmelden

Afmelden moet gebruikt worden wanneer je je dienst will beëindigen en een andere collega moet
kunnen inloggen.

10
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Sluiten

Sluiten

Om de applicatie te sluiten, kies 'Sluiten' en voer je medewerkersnummer in om dit te bevestigen.
Je kunt om authorisatie gevraagd worden als je niet over genoeg rechten beschikt om de kassa af
te sluiten. Als dit het geval is, laat dan uw manager de kassa afsluiten.
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Kas Opmaak

In de Kas Opmaak module kun je digitaal de kassa opmaken. In de eerste kolom vind je al het geld dat
de PosPRO kassa denkt te hebben ontvangen per betaalmiddel. In de tweede kolom kun je invullen
welk bedrag je hebt binnen gekregen per betaalmiddel, het verschil tussen de eerste en tweede kolom
word in de derde kolom getoond. Door op <Boeken> te drukken kun je de eventueel aanwezige
verschillen accepteren. De knop <Terug> zal de module verlaten zonder de kas opmaak te voltooien.
Het is ook mogelijk dat de eerste en laatste kolom verborgen zijn, afhankelijk van de configuratie
van het systeem. Het systeem kan ook zodanig ingesteld zijn dat er een marge is, waardoor de kas
opmaak voltooid kan worden met minieme kasverschillen.
Je kunt om authorisatie gevraagd worden als je niet over genoeg rechten beschikt om de kas
opmaak te openen of te boeken. Als dit het geval is, laat dan uw manager de kas opmaak voltooien.

12
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Product Verkoop

Hoe reken ik een product af?

In dit voorbeeld gaan we 3 maaltijdsoepen, een pistolet filet American en een Price Look-Up (PLU)
artikel (met PLU code 5103) afrekenen*:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ga vanuit het hoofdscherm naar het verkoopscherm door op <
- start> te klikken.
Druk op <Soepen>
Druk op <3> <X> <Maaltijdsoep>
Druk op <Brood> <Pistolet>
Druk op <Fijne Vleeswaren> <Filet American>
Druk op <5> <1> <0> <3> <PLU>
Druk op <Subtotaal>
Kies nu het betaalmiddel waar de klant mee wil betalen, en wacht op zijn bevestiging:
a) Contant
i) Als de klant gepast betaalt, kan er direct op de <Contant / Cash> knop gedrukt worden, ander
moet het wisselgeld bedrag worden ingevoerd.
ii) Als de klant een hoger bedrag betaalt dan hij moet betalen, zal de kassala zich openen en
worden het wisselgeld bedrag en de waarschuwingsmelding dat de kassala open staat
zichtbaar. Als de kassala gesloten wordt kan er een bon worden geprint (dit kan ook
automatisch gebeuren als dit zo is ingesteld).
b) Inepro Kaart / Account
i) Druk op <Kaart>
ii) Vertel de klant zijn kaart op de lezer te leggen of zijn account nummer in te geven en dit te
bevestigen met de groene <OK> knop.
c) Kostenplaats
i) Druk op <Kostenplaats>
ii) Het kostenplaatsscherm komt omhoog, hier kan de kostenplaats worden ingegeven. Voer het
nummer in en druk op <Enter>.
iii) Nu wordt de kostenplaats getoond die gekoppeld is aan het ingevoerde nummer, druk op
<Ja> om de kostenplaats te bevestigen.
d) PIN / ChipKnip
i) Druk op <PIN>(, <Bank> or <ChipKnip>)
ii) Vertel de klant zijn kaart op de lezer te leggen en het bedrag te bevestigen met de groene
<OK> knop.
9. Print eventueel een kopie van de bon door op <Print> te drukken.
* De producten en productgroepen in deze voorbeelden zitten niet noodzakelijkerwijs ook in uw
kassa. Als er een tekst tussen < > staat wordt daar een knop mee bedoeld.
14
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Some organisaties kiezen een andere term voor 'Kostenplaats'.

Correctieboeking

U voert een correctieboeking uit door:
1. De betreffende artikelregel in de 'Actuele Kassabon' te selecteren en op de toets <Correctie> te
drukken.
De hele regel is nu verwijderd, was alleen het aantal artikelen fout, voer de regel dan opnieuw in door nu
het het juiste aantal artikelen opnieuw te kiezen.
Als u de gehele transactie wilt laten vervallen druk u op <Transactie vervallen>.

15
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Een retourboeking
U voert een retourboeking voor twee pistoletjes uit door de volgende acties:
1. Druk op <Retour>
2. Als u niet de juiste rechten heeft komt nu het authenticatiescherm omhoog.
3. De status (die wordt weergegeven bovein het scherm) veranderd naar 'Retour'.
4. Druk op <2> <X> <'Pistoletje'>
5. Een regel met het negatieve bedrag verschijnt een het bonscherm.
6. Druk op <Subtotaal>
7. Kies dan het betaalmiddel (dit kan alleen Kaart of contant zijn) en wacht op de bevestiging van de
klant.
8. Print eventueel een kopie van de bon door op <Print> te drukken.
Een retourboeking kan alleen worden gedaan als je over de juiste rechten beschikt, als dit niet het
geval is, vraag dan je manager om de retourboeking uit te voeren.
Een retourboeking kan niet op alle betaalmiddelen gemaakt worden. Hiervan uitgesloten zijn
Chipknip en EFT betalingen (zoals PIN en creditcard).

Transactie Parkeren
Als een klant een aanzienlijke hoeveelheid artikelen bij u wilt kopen maar er ontstaat een probleem
waardoor hij niet kan afrekenen, ontstaat er in de tijd dat hij zijn geld zoekt of zijn pas bij laadt een
wachtrij. Om dit te voorkomen en tegelijkertijd ook niet opnieuw alle artikelen te hoeven invoeren kunt u
de transactie 'parkeren'.
Als u de transactie parkeert bewaart u deze in het geheugen tot de klant klaar is om deze af te rekenen
en kunt u ondertussen andere klanten laten afrekenen.
U parkeert een transactie met de knop <Parkeer> en haalt deze weer op met dezelfde knop.
Zolang er een transactie geparkeerd staat, zul je bovin het scherm in het parkeer status veld een 'P'
zien.

16
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Vrij bedrag

Vrij bedrag
Bepaalde producten in de PosPRO kassa kunnen een zogenaamde 'Open Prijs' hebben die vaak
aangegeven is met de tekst '[OP]' op de knop. Een product met een open prijs kan worden afgerekend
met een prijs die de kassier of caissière intoetst.
Een vrij bedrag wordt bijvoorbeeld gebruikt voor een product dat elke dag of elke week een andere
prijs heeft zoals 'De soep van de dag'. Om bijvoorbeeld twee keer een 'Soep van de dag' aan te slaan,
(die is vandaag 2,60), doet u het volgende:
1. Druk op <'Soepen'>
2. Druk op <2> <X> <2> <6> <0> <'Soep van de dag'>
3. Druk op <Subtotaal>
4. Kies dan het betaal middel en wacht op de bevestiging van de klant.
5. Print eventueel een (kopie van de) bon door op <Print> te drukken.

Voorbeeld
Als voorbeeld gaan we nu 3 Marsen, 1 pistoletje ham, en 2 maal 'soep van de dag' (vandaag 2,60) en
een PLU code artikel (5103) afrekenen:
1. Druk op <'Snoep'> <3> <3> <X> <Mars> (33 x Mars, vergissing)
2. Druk op <Correctie> (Correctieboeking, de Mars transactie is verwijderd)
3. Druk op <'Snoep'> <3> <X> <Mars> (3 x Mars)
4. Druk op <Subtotaal> (Omdat de klant even zeker wil weten dat de bon nu nog klopt.)
5. Druk op <'Brood'> <Pistoletje> (1 x Pistoletje)
6. Druk op <'Vleeswaren'> <Ham> (1x Plakje ham)
7. Druk op <Soepen> <2> <X> <2> <6> <0> <'Soep van de dag'>
8. Druk op <5> <1> <0> <3> <PLU>
9. Druk op <Subtotaal>
10.Kies dan het betaal middel en wacht op de bevestiging van de klant.
11.Print eventueel een kopie van de bon door op <Print> te drukken.
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<Deze pagina is doelbewust blank gelaten>
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Notities

Notities
Dit deel is voor de notities van de lezer:
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END-USER LICENSE AGREEMENT
INEPRO BACK OFFICE SUITE BY INEPRO BV
THE PROGRAM IS COPYRIGHTED AND LICENSED (NOT SOLD). BY PURCHASING THE PROGRAM, YOU ARE ACCEPTING AND AGREEING
TO THE TERMS OF THIS LICENSE AGREEMENT. THIS LICENSE AGREEMENT REPRESENTS THE ENTIRE AGREEMENT CONCERNING THE
PROGRAM, BETWEEN YOU AND INEPRO BV, (REFERRED TO AS "LICENSOR"), AND IT SUPERSEDES ANY PRIOR PROPOSAL,
REPRESENTATION, OR UNDERSTANDING BETWEEN THE PARTIES.
1. License Grant. Licensor hereby grants to you, and you accept, a nonexclusive license to use the program in machine-readable, object
code form only, for use only as authorized in this License Agreement. The Programs may be used only on computers owned, leased or
otherwise controlled by you. The program shall only manage the number of devices specified in the purchase agreement. You agree
that you may not reverse assemble, reverse compile, or otherwise translate the Program.
2. Term (Demo Version Only). This License commences upon the installation of the software and is effective for 90 days following the
date you install the software. This License terminates automatically without notice from Inepro BV upon the expiration of the evaluation
term or if you fail to comply with any provision of this License. Upon termination you shall remove the SOFTWARE from your
computer(s).
3. Licensor's Rights. You acknowledge and agree that the Program is proprietary to Licensor and protected under copyright law. You
further acknowledge and agree the all right, title, and interest in and to the Program, including associated intellectual property rights,
are and shall remain with Licensor. The License Agreement does not convey to you an interest in or to the Program, but only a limited
right of use revocable in accordance with the terms of this License Agreement.
4. No Warranty; Limitation of Liability. YOU ACKNOWLEDGE THAT THE PROGRAM IS PROVIDED ON AN "AS IS" BASIS WITHOUT
WARRANTY OF ANY KIND. LICENSOR MAKES NO REPRESENTATIONS OR WARRANTIES REGARDING THE USE OR PERFORMANCE OF
THE PROGRAM. LICENSOR EXPRESSLY DISCLAIMS THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE. LICENSOR SHALL HAVE NO LIABILITY TO CUSTOMER OR ANY THIRD PARTY FOR ANY LOSS OR DAMAGE CAUSED,
DIRECTLY OR INDIRECTLY, BY THE PROGRAM, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, ANY INTERRUPTION OF SERVICES, LOSS OF
BUSINESS, LOSS OF DATA OR SPECIAL, CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES.
5. Severability. Should any term of this License Agreement be declared void or unenforceable by any court of competent jurisdiction,
such declaration will have no effect on the remaining terms hereof.
6. No Waiver. The failure of either party to enforce any rights granted hereunder or to take action against the other party in the event
of any breach hereunder shall not be deemed a waiver by that party as to subsequent enforcement of rights or subsequent actions in
the event of future breaches.
7. Update Checks. You acknowledge and agree to allow Inepro Back Office Suite version and license status details to be sent to Inepro
BV when you request to "Check for updates". This allows the Inepro Back Office Suite software to determine whether software
updates are available in real-time.
8. Service. Licensor will utilize its best efforts to maintain acceptable performance of services, but Licensor makes absolutely no
warranties whatsoever, express or implied, including warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. Licensor cannot
guarantee continuous service, service at any particular time, or integrity of data stored or transmitted via its system or via the Internet.
9. Data. Licensor will not be liable for the inadvertent disclosure of, corruption or erasure of data transmitted or received or stored on its
system. Licensor shall not be liable to Licensee or any of its customers for any claims or damages which may be suffered by Licensee or
its customers, including, but not limited to, losses or damages of any and every nature, resulting from the loss of data, inability to access
the Software, or inability to transmit or receive information, caused by, or resulting from, delays, nondeliveries, or service interruptions
whether or not caused by the fault or negligence of Licensor.
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