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2    -    T-Sun Manager

Introductie

!Belangrijke informatie, eerst lezen 

T-Sun is in eerste instantie bedoeld voor het aansturen van zonnebanken met een overcapaciteit aan
beveiligingen om u en uw klanten te verzekeren van optimale veiligheid tijdens en na het “Zonnen”.  Alle
verdere functionaliteit is optioneel. Zie de specificatielijsten.

T-Sun is ontwikkeld voor gebruik met een TFT Touch Screen, alle toetsen in het systeem kunnen met de
vingers worden bediend waarmee het gebruiksgemak sterk wordt verhoogd. 
Bediening met een muis is te allen tijde mogelijk, ook op een touch screen.

Alle handelingen in T-Sun zijn gebaseerd op:
1 Medewerkers, er dient altijd, minimaal, één medewerker te zijn ingelogd.
2 Klant nummers, via handmatige invoer, een chipkaart of  een contactloze kaart.

Bij elke actie wordt een klantnummer gevraagd waarna de informatie bij de klant wordt opgeslagen.
Contante klanten zonder eigen klantenkaart worden bediend met een “contant kaart”.

! T-Sun werkt alleen en uitsluitend op Windows XP, Home of Professional

Wees geduldig tijdens het installeren, sommige schermen zullen niet zo snel verschijnen als u wenst.

In de basis (demo) versie is voorzien:
· 20 klanten voorgeprogrammeerd nr. 1 t/m 20 voor handmatige ingaven.
· 4 bedienden voorgeprogrammeerd met inlognaam 1 t/m 4 en code 1 t/m 4.
· 8 zonnebanken voorgeprogrammeerd met prijzen.
· Alle mogelijkheden uit de gebruikershandleiding zijn geactiveerd.

Het is mogelijk dat de schermen, zoals beschreven, in deze handleiding afwijken van de schermen in uw
applicatie, de reden is dat T-Sun steeds aan vernieuwingen onderhevig is en dat deze handleiding wellicht
nog niet is aangepast. De functionaliteit zal hetzelfde zijn.

Beveiliging:
Er zijn standaard 4 niveaus van beveiliging aanwezig in T-Sun die de toegang tot de knoppen in het
hoofdmenu verschaffen.

1 Gebruiker toegang tot knop F1 t/m F4
2 Manager toegang tot knop F1 t/m F5
3 Supervisor toegang tot knop F1 t/m F6
4 Administrator toegang tot knop F1 t/m F7

Via het register in WindowsXP zijn meer en uitgebreide beveiligingen mogelijk, 
vraag uw leverancier deze voor u in te stellen.

! Als u besluit T-Sun niet verder te testen dient u T-Sun te deïnstalleren via de geleverde installatie CD

Als u dit niet doet voor de 60 dagen voorbij zijn loopt u kans dat uw computer vastloopt tijdens het
opstarten. Om dit te voorkomen kunt u, in ieder geval, in het opstartmenu van uw PC de koppelingen “T-
Sun” en “RelaisServer” en / of “PayConServer” verwijderen.
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4    -    T-Sun Manager

Componenten

De T-Sun installatie kan bestaan uit een diversiteit aan Soft- en Hardware, Hieronder treft u een
beschrijving aan van alle mogelijke componenten.

Computer De computer dient te voldoen aan de volgende specificaties: Minimaal
Pentium IV 1,8 Ghz of gelijkwaardig, 512Mb Intern geheugen, 40Gb
hard disk, 2 x seriële (com) poorten,  2 USB ingangen, Beeldscherm
met een resolutie van 1024 x 768.

Beeldscherm De minimale resolutie dient 1024 x 768 te zijn, Wij adviseren een 15
inch Touch Screen voor optimaal gebruik. T-Sun is hier voor
ontworpen.

T-Sun Installatie CD Hier vindt u alle benodigde software applicaties en hulpprogramma's

IPC 4in 4out i/o module Een extern relais blok met 4 ingangen en 4 uitgangen, wordt via een
converter kabel RS422/RS232 aangesloten op de RS232 poort van de
computer.

IPC voedings i/o
module

Een voedingsmodule die nodig is om het IPC relais blok van spanning
te voorzien. Één voeding kan maximaal 3 relais blok van spanning
voorzien.

Converteerkabel Een RS422 / RS232 converter kabel om het signaal van het 
IPC relais blok te converteren naar de seriële ingang van de computer.

Security Module De Total Tanning security module is de derde beveiliging in het
systeem en tevens de garantie dat u kunt doorwerken als de
Computer onverwacht uitvalt.  De security module wordt aangesloten
op een uitgang van het relais blok.

PayCon Chipkaartlezer Voor het lezen beschrijven van gecodeerde chipkaarten die alleen
door IPC Total Tanning kunnen worden geleverd vanwege de hoge
toegepaste veiligheid. Wordt aangesloten op de seriële poort van uw
computer. De PayCon kan ook worden uitgerust met  contactloze
kaartlezer “Mifare”.De PayCon wordt aangesloten op een RS232 poort
van de computer.

Barcodelezer Voor het lezen en het registreren van artikelcodes. wordt aangesloten
op de toetsenbord ingang (ps2) van de computer en het toetsenbord
wordt daarna aangesloten op de Barcodelezer of kaartlezer.

Bonprinter Voor het printen van klanten bonnetjes en rapporten. De Bon printer
dient OPOS compatibel te zijn. IPC Adviseert de Epson TM88III als
eerste keus. 
De Printer wordt aangesloten op de RS232 poort van de computer.

Geldlade Wordt aangesloten op de printer en opent bij betaling. Aanbevolen is
de Epson Geldlade in combinatie met de Epson Bonprinter.

Klantendisplay Wordt aangesloten op de RS232 poort van de computer. Aanbevolen
is de Epson Display in combinatie met de Epson Printer en Geldlade.

A4 Printer Voor nog betere print-out van rapporten en klantenkaarten adviseren
wij een inkt jet of laserprinter te installeren.
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6    -    T-Sun Manager

Over Windows

T-Sun maakt gebruik van instellingen in Windows XP, voor de juiste instellingen en een gegarandeerde,
goede, werking van T-Sun dient u enige kennis van Windows te bezitten.

Heeft u geen of onvoldoende ervaring met de Windows XP instellingen schakel dan een 
specialist in om de nodige Windows settings te verzorgen.

Virtueel geheugen
Het is belangrijk dat er voldoende virtueel geheugen is in de computer, controleer dat als volgt:
Start, configuratiescherm, Systeem, geavanceerd, Prestaties <instellingen>, geavanceerd, virtueel
geheugen <wijzigen>, dan “door het systeem beheerde grootte aanvinken en instellen.

De computer opnieuw opstarten.

Landinstellingen

! De datum tijd notatie in diverse onderdelen van T-Sun zijn afhankelijk van de “Landinstellingen”.

Ga via “start”naar “Configuratiescherm” en kies “Landinstellingen”.

In het Tabblad “landinstellingen” kiest u in de eerste optie voor “Nederlands” en bij de optie “Locatie” ook
Nederland.

Klik nu op “aanpassen”.



Handleiding R 1 - 7

klik op Tabblad “tijd” 
kies bij “tijdstijl”voor <U:mm:ss> 
(mocht deze keuze niet aanwezig zijn vul dan deze gegevens in via het toetsenbord).
kies bij “Tijdscheidingsteken“ <:> dubbele punt
laat of zet AM en PM symbool blanco.
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Over Windows

Klik op Tabblad “Datum“ 
vul in bij “korte datumnotatie“ xx/xx/2004 
BV 1 januari 2007  01/01/2007
kies bij “stijl korte notatie“ <d/m/jjjj>
kies bij “datum scheidingsteken voor </>
laat de rest als het is.

In het Tabblad “Talen” hoeft u niets te doen.

In het Tabblad “Geavanceerd” kiest u in de eerste optie voor de taal waarin Windows is geïnstalleerd.

! INEPRO Total Tanning neemt geen enkele verantwoording voor instellingen die niet zijn ingevuld of

niet correct zijn ingevuld als daardoor de werking van T-Sun niet optimaal is.

! INEPRO Total Tanning ondersteunt geen illegale versie van Windows XP.
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10    -    T-Sun Manager

Eerste keer opstarten

Als T-Sun is geïnstalleerd op uw harde schijf is er een start icoon op het bureaublad geplaatst. Deze start
functie activeert twee programma’s: RelaisServer in demo mode (zie hoofdstuk RelaisServer) en T-Sun
Tanning Manager. Beide programma’s zijn nodig voor een goede werking van T-Sun. 

! Klik op de start icoon om T-Sun te starten.

Eerste keer opstarten:
Als u T-Sun voor de eerste keer opstart wordt gevraagd om een registratiecode. 

Om direct door te gaan kunt u “inepro” intypen en T-Sun is beschikbaar in de demonstratie mode met een
geldigheids duur van 60 dagen. 

T-Sun zal elke keer als u opstart het serienummer vragen tot u een gecertificeerd nummer invoert. Daarna
wordt dit scherm overgeslagen.

De demonstratie versie heeft geen beperkingen.



Handleiding R 1 - 11

Om een registratiecode te verkrijgen kunt u contact opnemen met uw leverancier of u vult het aanvraag
formulier bij de licentie overeenkomst in en faxt deze naar Inepro Total Tanning. 

U krijgt binnen 48 uur (tijdens kantooruren) een fax, e-mail, of SMS met uw registratiecode. 
Vul deze in op het registratieformulier en bewaar het goed.

Registratiecode invoeren:
Sluit T-Sun af en start T-Sun opnieuw, 
vul de registratiecode in .

Klik <OK> hierna zal er niet meer om worden gevraagd.
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14    -    T-Sun Manager

In- en Uitloggen

Als u door het registratieproces bent gekomen vraag T-Sun om een gebruikersnaam en een inlog code.
Deze zijn voorgeprogrammeerd voor demonstratie doeleinden als:

Gebruiker 1 Code 1 Normale Gebruiker Beperkte toegang
Gebruiker 2 Code 2 Manager Minder beperkte toegang
Gebruiker 3 Code 3 Supervisor Managementfuncties
Gebruiker 4 Code 4 Administrateur Alle functies

! U kunt in de manager de gebruikers wijzigen en aanvullen.

Er kan in T-Sun op verschillende manieren worden gewerkt:

1 Met één bediende die u bij het opstarten aanmeld met naam en password.
Als deze bediende de gehele openingstijd werkt hoeft u verder niets te doen.
Of als u met meerdere bedienden werkt en geen registratie per bediende wenst dan
hoeft u na het inloggen niets te doen.

2 Als u met een “shift” werkt, bijvoorbeeld: één bediende werkt van 09.00uur tot 15.00uur,
de volgende van 15.00uur tot 20.00uur dan kunt u elke bediende laten afsluiten 
met kasopmaak waarna de volgende bediende zich moet aanmelden.

3 Als u met meerdere bedienden tegelijk werkt en van iedere bediende de dagomzet wilt registreren. 

!  Deze instelling dient bij het initiëren van het programma te zijn geprogrammeerd.

Bij het opstarten dient een eerste bediende zich aan te melden, en met de toets ; <Uitloggen>
kunt u meerdere bedienden aan- en afmelden.

Afmelden van een bediende:
Druk in het hoofdmenu op <uitloggen>, druk op de bediende die u wilt afmelden, meld af met 
de code van de bediende.

Aanmelden van meerdere bedienden:
Druk in het hoofdmenu op <uitloggen>, druk op <nieuwe login> meld aan. 
Herhaal deze handeling voor elke bediende.
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Hoofdmenu

Het hoofdmenu geeft toegang tot alle functionaliteit van T-Sun ook in de demo versie.

In de linker bovenhoek treft u de huidige datum en tijd aan evenals het versienummer 
van uw T-Sun. 

! Controleer de datum en tijd regelmatig, alle gegevens die u met T-Sun genereert worden in een

database geschreven op datum en tijd. Incorrecte datum en tijd notatie kan verlies of verminking van
de gegevens veroorzaken.



Handleiding R 1 - 17

Menubalk

F1 Uitloggen Hier kunt u de huidige gebruiker uitloggen aan het
eind van een shift. T-Sun vraagt daarna direct om een nieuwe
inlognaam en code.

F2 Verkoop Met deze keuze verwijst T-Sun u naar de kassa voor
verkopen van artikelen, opwaarderen van klanten en de verkoop van
abonnementen.

F3 Kasopmaak Als een medewerker klaar is met de dienst kan
hier de kassa worden opgemaakt. Er wordt een rapport geprint
en opgeslagen.

F4 Klanten Alles betreffende klantgegevens zijn hier te vinden
zoals het aanmaken van nieuwe klanten en het wijzigen of
blokkeren van klanten.

F5 Reservering Hier kunt u reserveringen invoeren waarbij de
gereserveerde cabine wordt geblokkeerd 15 minuten voor het
arriveren van de klant, als de klant na 10 minuten nog niet is
gearriveerd wordt de cabine weer vrijgegeven. (de 15 en 10
minuten zijn te wijzigen in de settings)

F6 Management Hier krijgt u toegang tot alle programmeringen
en overzichten.

F7 Sluiten Klik hier om T-Sun af te sluiten door ingeven van een
gebruikers code of management code.
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Zonnebank boeken

! We beperken ons in dit hoofdstuk tot het boeken van een zonnebank en slaan de kassa functies

over, voor verdere uitleg zie hoofdstuk KASSA.

Dubbelklik of druk met uw vinger op een zonnebank.



Handleiding R 1 - 21

Voer een klantnummer of kaart in 
En klik <OK>.
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Zonnebank boeken

U komt in het zonnebank selectie scherm.

Aan de linkerzijde vindt u informatie over de zonnebank, de tijd die is toegestaan voor deze zonnebank, de
geadviseerde tijd voor dit huidtype.

Aan de rechterzijde informatie over de klant, n.a.w. gegevens, pasfoto, saldo informatie, persoonlijke
gegevens en de historie van het gebruik.

Kies de minuten via de voorgeprogrammeerde toetsen. 
Met de pijl toetsen kunt u afwijkende tijden kiezen.

Druk op <OK> U komt in het kassa scherm.



Handleiding R 1 - 23

Druk op <Subtotaal>, 
Druk op de betaalwijze van de klant, <Contant>, <Bank>, <van kaart, <Credit card> of <Gratis>.

! Als de klant een saldo heeft kan het direct van de kaart worden afgeboekt, Indien

geprogrammeerd.

Op <Subtotaal> drukken is dan voldoende om verder te gaan.
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Zonnebank boeken

Druk op <OK> om de transactie te sluiten.



Handleiding R 1 - 25

De zonnebank gaat in de voorlooptijd 
De klant gaat naar de cabine, kleedt zich uit en wacht tot de zonnebank aan gaat.

! In de meeste gevallen is de zonnebank voorzien van een start knop waarmee de klant de

voorlooptijd kan onderbreken en waarbij de zonnebank direct aan gaat.

! De voorlooptijd is in de demo versie voorgeprogrammeerd op 3 minuten, in de praktijk blijkt dit

voldoende.
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Zonnebank boeken

Na de voorlooptijd gaat de zonnebank in de hoofdtijd en telt af op het Scherm.

! Als u, om welke reden dan ook, de zonnebank eerder moet stoppen druk dan in de hoofdtijd op de

zonnebank. Een waarschuwing verschijnt en u kunt de zonnebank stoppen.



Handleiding R 1 - 27

Na de hoofdtijd gaat de zonnebank naar de nalooptijd, deze is niet te onderbreken. De zonnebanken
hebben afkoeling nodig voordat er weer kan worden geboekt.

! De nalooptijd is meestal voorgeprogrammeerd op 3 minuten, omdat de zonnebanken meestal ook deze

tijd vooringesteld hebben.
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Verkoop

Als u een zonnebank heeft geboekt komt u automatisch in de kassa module. Als u geen verkoop heeft
tijdens deze transactie kunt u volstaan met <Subtotaal> en een van de betaalwijzen.

In de kassa kunt u los van het boeken van een zonnebank:
- een artikelen verkopen
- een artikel retour nemen
- een abonnement verkopen
- een saldo opwaarderen

Route Druk in het hoofdmenu op <Verkoop>

Er wordt gevraagd een klanten kaart in te voeren of een nummer in te geven.

Druk op <OK>

U komt in de kassamodule.



Handleiding R 1 - 31

Hoofdscherm

Op de bovenste balk ziet u het klantnummer, naam en saldo.
De tweede balk wordt niet gebruikt.
De derde balk geeft eventuele foutmeldingen.
Op de vierde balk treft u wisselende informatie over.
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34    -    T-Sun Manager

Security Timers

Omschrijving:
U heeft een system van Inepro om uw zonnebanken aan te zetten met behulp van de computer en de
TanningPRO software.  Mocht door welke omstandigheid dan ook de computer stil vallen dan kunt u
gebruik maken van de security timers om uw zonnebanken aan te sturen.
De security timers zijn voor zien van een slot aan de bovenzijde  In de “open” stand is de security timer
niet actief en bestuurt de computer uw zonnebanken.  Als u de sleutel omdraait neemt de security timer
de besturing over en is de computer niet meer actief.

De security timer kent geen voorlooptijd en is  voorgeprogrammeerd met 30 minuten hoofdtijd  en 3
minuten nalooptijd. 

De stappen:
Doe de sleutel in het slotje aan de bovenzijde van de security timer.
Draai de sleutel een kwart slag om, de zonnebank gaat direct aan.
Verlaag de tijd door op de rechtertoets (STOP) van het bedieningspaneel te drukken totdat u de gewenste
minuten in het scherm ziet. Doe verder niets.
Als er “CL”in het scherm verschijnt is de security timer in de nalooptijd, voorgeprogrammeerd op 3
minuten.
Na de nalooptijd gaat de security timer in de “vrij” stand en kan opnieuw worden geschakeld.
Draai de sleutel terug terug in de “open” stand en herhaal de stappen voor een nieuwe sessie.
! Als de computer weer actief is dient het aanbeveling om de sleutels weer op te bergen.
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Abonnementen

Abonnementen zijn net als promoties een krachtig onderdeel om uw klanten op allerlei manieren aan u te
binden. U kunt een abonnement invoeren waarvoor u een bedrag vraagt en welk 25% korting geeft op alle
cabines in de maanden juni, juli en augustus van maandag tot en met vrijdag en van 12,00uur tot
17,00uur.

Of een jaarabonnement waar de klant een vast bedrag voor betaalt en waar de klant het hele jaar een
percentage korting krijgt op alle cabines, alle dagen van de week.

Het abonnement verkoopt u net als een artikel in het verkoopscherm door op de knop abonnementen te
drukken. U ziet dan de geprogrammeerde abonnementen.

De geldigheid van het abonnement wordt in de database weggeschreven met het klantnummer als
referentie. 

30 dagen voor het aflopen van het abonnement krijgt u een waarschuwing in beeld als de klant wordt
ingevoerd.

! Overdenk het abonnement goed en schrijf het eerst op.

Zorg ervoor dat het abonnement eerst als artikel is geprogrammeerd (zie artikelen) het artikelnummer moet
compleet worden geprogrammeerd met omschrijving, prijs, BTW tarief en groep koppeling tussen 8001 en
8009. 

! Artikel 8001 wordt bij abonnementen automatisch gebruikt voor abonnement 

nummer 1 enz.

! Er kunnen maximaal 9 abonnementen tegelijkertijd worden geactiveerd.



Handleiding R 1 - 37

Route: ·Kies in het hoofdmenu 
<Management> 
<Management> 
<Abonnementen> 

Het dialoog scherm verschijnt. 

Klik op <nieuw> voor een nieuw abonnement.

! Als u het abonnement heeft geprogrammeerd druk op <bewaren> er gebeurt ogenschijnlijk niets

maar het abonnement wordt wel opgeslagen.

Abonnement Wordt automatisch gegenereerd als u op <nieuw> klikt. 
Het eerstvolgende artikelnummer in de 8000 wordt opgehaald en
gebruikt voor dit abonnement.

Abonnement Nummer Wordt automatisch gegenereerd als u op <nieuw> klikt. 
Dit is de link met het artikelnummer Nr. is Artikel 8001 enz...

!  In Manager, artikelen dienen de artikelen 8000 tot 8009 aanwezig
te zijn. Deze zijn de basis voor de abonnementen. Zie programmeren.

Omschrijving Vul een duidelijke omschrijving in die u later makkelijk herkent.

Korting % Vul het percentage korting in met 2 cijfers achter de komma zonder
decimale punt, 50% is dan 5000 de komma wordt dan automatisch
neergezet.

Prijs Vul de prijs in van het abonnement. Deze dient gelijk te zijn aan de
prijs die u bij het corresponderende artikel hebt ingevoerd.

!  zie manager

Periode Kies hier voor de geldigheids periode van dit abonnement. 
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Abonnementen

Abonnement Wordt automatisch gegenereerd als u op <nieuw> klikt. 
Het eerstvolgende artikelnummer in de 8000 wordt opgehaald en
gebruikt voor dit abonnement.

vul bij het aantal “1” in als er om wordt gevraagd en als het niet
automatisch wordt gegenereerd.

Van:
Tot:

Geef hier de periode aan waarin het abonnement actief mag worden. 
U kunt een abonnement programmeren en verkopen in januari welk pas
vanaf juni actief wordt.

Aktief Klik de dagen van de week waarop het abonnement gelding is.

Klik de uren van de dag waarop het abonnement geldig is, 00 is
middernacht en 23 is 23,00uur.  De tijden kunnen in halve uren worden
aangevinkt. 09 is 09,00uur en 10 is 10,00 uur daartussen 
klikt u voor 09.30uur.
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Promoties

Introductie:
Promoties zijn bedoeld om een diversiteit aan kortingen en bonussen te verlenen aan uw
klanten, op zonnebank gebruik, bij het opwaarderen, happy hour, extra bonus minuten.

! Overdenk de promotie die u voor ogen heeft eerst goed en schrijf hem op.

Route:
Start vanuit het hoofdmenu <Management> 
<Management> 
<Promoties>.

Kies voor <nieuw> 
als u een nieuwe promotie wilt creëren.

Kies voor <wijzigen> als u een bestaande promotie wilt wijzigen.

Kies voor <verwijderen> als u een bestaande promotie wilt verwijderen.

Het dialoog scherm verschijnt.

! In dit voorbeeld 10% bonus bij opwaarderen 

tussen € 50.00 en € 75.00



Handleiding R 1 - 41

PromotieID Wordt automatisch gegenereerd en is niet te w ijzigen.

Sequencenummer Wordt automatisch gegenereerd altijd 0.

Promotienaam Deze is voor eigen gebruik en dient derhalve voor u logisch te zijn.

PromotieType Kies uit de lijst het type promotie zoals hierna beschreven.

Korting in bedrag
Geef bij Promotie w aarde een korting bedrag in met tw ee cijfers achter de komma zonder decimale

punt,  €10,00 is 1000.

Korting in%
Geef bij Promotie w aarde het korting percentage in met tw ee cijfers achter de komma zonder

decimale punt, 25% is 2500.

Bonus minuten Geef het aantal minuten in dat u als bonus w ilt geven bij een individuele sessie bv 10 minuten is 10

Bonus Bedrag Geef het bedrag in met tw ee cijfers achter de komma zonder decimale punt, €10,00 is 1000.

Bonus Percentage Geef het bonus percentage in in tw ee cijfers achter de komma zonder decimale punt, 25 is 2500.

Minuten correctie Niet van toepassing

Promotie Waarde Zie beschrijvingen bij promotie type.

Conditie Type
Kies bedrag als u bij Promotie type een bedrag of percentage korting of bonus heeft ingevuld. Kies

Minuten als u bonus minuten w ilt genereren.

Conditie Hier geeft u restricties aan in deze promotie.

Elke keer

Kies als u de promotie elke keer w ilt herhalen, bijvoorbeeld, u heeft een promotie van €10,00

bonus bij opw aarderen van €100,00 en u w ilt dat bij elke €100,00 binnen één transactie herhalen.

€100,00 geeft dan €110,00 en €200,00 geeft €220,00 enz....

Tussen

Kies als u een bonus of korting w ilt toepassen tussen tw ee bedragen in, BV, €10,00 bonus of

korting als u opw aardeert tussen €25,00 en €50,00.  Geldt natuurlijk ook in geval van een

percentage.

groter dan
Kies als u een bonus of korting w ilt geven bij bedragen groter dan..

BV, U geeft €10,00 of 10% bonus bij opw aarderen van alle bedragen boven de €100,00.

kleiner dan
Kies als u een bonus of korting w ilt geven bij bedragen kleiner dan..

BV, U geeft €10,00 of 10% bonus bij opw aarderen van alle bedragen onder de  €100,00.

Waarde 1 en 2 Hier geeft u de ondergrens en bovengrens aan van de Conditie.

voorbeeld 1
U heeft de conditie elke keer gekozen bij een bonus van €10,00

geef dan in bij w aarde 1 (1000) en bij w aarde 2 ook (1000).

voorbeeld 2

U heeft de conditie “tussen”gekozen bij een bonus van €25,00 in geval van opw aarderen tussen

€100,00 en €500,00. 

Geef dan in bij w aarde 1 (10000) en bij w aarde 2 (50000).

voorbeeld 3

U heeft de conditie `groter dan`gekozen bij een bonus van €25,00 in geval van opw aarderen

boven de €250,00.

geef dan in bij w aarde 1 (25000) en bij w aarde 2 (999900).

voorbeeld 4

U heeft de conditie `kleiner dan`gekozen bij een bonus van €15,00 in geval van opw aarderen

beneden de €150,00.

geef dan in bij w aarde 1, 15000 en bij w aarde 2, 0

Maximum Moet altijd op 1 staan.

Code
Niet van toepassing, w ordt automatisch ingevuld als Type is gekozen.

Zie “Zonnebank”.

Type Hier een lijst w aarvan alleen de onderstaande van toepassing zijn.

oplader Kies als uw  promotie een actie betreft met opw aarderen.

zonnebank 

Kies als uw  promotie te maken heeft met bonus minuten op een sessie. Nadat u hiervoor heeft

gekozen krijgt u een lijst met de geprogrammeerde zonnebanken. U kiest de zonnebank w aar het

om gaat en in “Code”zal een nummer verschijnen die de cabine aanduidt, 1 is cabine 1 enz.

Van / Tot Als uw  promotie een beperkte geldigheid heeft kunt u dat hier opgeven. 

Start Tijd

Stop Tijd

U kiest hier de uren van de dag w aarop de promotie geldig is.

Dagen U kiest hier de dagen w aarop de promotie geldig is.

Promotie 1 Bonus van €10.00 bij opwaarderen van €50.00.
Promotie 2 Korting van €10,00 bij opwaarderen van €50,00
Promotie 3 Bonus van 10% bij opwaarderen tussen €50,00 en €250,00
Promotie 4 Zomer Actie, geef een bonus van €25,00 bij het opwaarderen van €100,00 alleen in
de maand juli.
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Promotie 5 geef 3 minuten extra op cabine 1 bij een sessie van 10 minuten op maandag tot en
met vrijdag van 12,00uur tot 17,00uur.
Promotie 6 Happy Hour, 50% korting op cabine 1 van maandag tot en met vrijdag van 12.00uur
tot 17.00uur in juni juli en augustus.

Voorbeeld 1 2 3 4 5 6

PromotieID Auto Auto Auto Auto Auto Auto

SequenceNr. 0 0 0 0 0 0

Promotie naam 50+10 50-10 +10% Zomer +3Min -50%

Promotie Type Bonus

Bedrag

Korting

Bedrag

Bonus

Percentage

Bonus

Bedrag

Bonus 

Minuten

Korting

Percentage

Promotie w aarde 1000 1000 10000 2500 3 500000

Conditie Type Bedrag Bedrag Bedrag Bedrag Minuten Bedrag

Conditie Elke keer Elke keer Tussen Elke keer Tussen Tussen

Waarde 1 5000 5000 5000 10000 10 1minuut

Waarde 2 5000 5000 25000 10000 10 30minuten

Maximum 1 1 1 1 1 1

Type Oplader Oplader Oplader Oplader Zonnebank

kiezen

Zonnebank

kiezen

Van

Tot

Standaard Standaard Standaard 1/7/2004

1/7/2004

Standaard 1/6/2004

30/8/2004

Starttijd

Stoptijd

00:00:00

23:59:00

00:00:00

23:59:00

00:00:00

23:59:00

00:00:00

23:59:00

12:00:00

17:00:00

12:00:00

17:00:00

Dagen Alle Alle Alle Alle Ma,di,w o,do,vrij Ma,di,w o,do,vrij

! Een promotie dient éénduidig te zijn en kan slechts één keer voorkomen. 

Stel u heeft een promotie: €10,00 bonus bij opwaarderen tussen €50,00 en €100,00 en u heeft een promotie
10% bonus bij opwaarderen tussen €75,00 en €250,00 dan is er sprake van een dubbele promotie in het
gebied van €75,00 tot €100,00.  Als uw klant dus €75,00 opwaardeert  dan krijgt hij €10,00 van de eerste
promotie en €7,50 van de tweede promotie.
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