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1. Introduktion
For at starte Tabby back-office fra din browser (Chrome, Firefox, Safari, Opera er p.t.
understøttede), indtastes standard IP: http://192.168.1.180/bo.html
Alternativt ved, fra salgs modul, at trykke på [EKSP.] tast og vælge Gå til Back-office
Herefter logges ind med en autoriseret ekspedient

2. Hoved Menu
Back-Office benyttes dels til at udskrive rapporter og dels til vedligeholdelse af program data:

Hoved menuen omfatter følgende punkter:
Administration
Her konfigureres og programmers systemet, herunder oprettelse af varer, grupper
(skærmsider), varegrupper, ekspedienter……og meget mere.
Daglige rapporter
Her er adgang til daglige rapporter som f.eks. X, Z finans.
Dag & Periode
Her er adgang til alle tilgængelige rapporter. Alle, med mulighed for valg af perdiode og
udskriftformat. Desuden er der også mulighed for at sende rapporter som e-mails eller
eksportere dem i CSV format.
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Statistikker
Her er der mulighed for at få rapporter vist i forskellige grafiske formater.
Værktøjer
Herunder programmers de mere overordnede funktioner som f.eks. konfigurering af hardware
og netværk. Ændringer under Værktøjer bør kun foretages i samråd med leverandøren.
EFT Operations
Er p.t. ikke understøttet i Danmark.
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3. Administration
Under Adminstration foretages den basale programmering og vedligeholdelse af data. Der
gives her adgang til:




Konfiguration
Databaser
Lager

Navigation under Administration
Man vil opleve at en række funktioner går igen når man programmerer systemet:



Viser alle oprettede på liste format



Opret ny



Slet



Kopier



Auto gem når ændringer er foretaget og punktet forlades





Naviger mellem oprettede.

Skift side (når der er flere indstillinger for
dette program end der kan rummes på én side).
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↓


Indsæt image. Hvis der skal vises et image eller en farve for tasten, trykkes i
tastefeltet øverst til venstre og der kan nu vælges frit fra 4-5 tabeller af
standard images. Det er også muligt at uploade egne images. Er der behov
for det kontaktes leverandøren.
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Konfiguration
Fra hovedmenuen vælges Adminstration:

og Konfiguration. Der åbner sig nu et nyt vindue hvor der er adgang til en række
indstillinger for systemet:
Forret. info
Her angives tekst for henholdsvis bon tekst top (5 linier á max 32 karakterer) og bon
tekst bund (3 linier á 32 karakterer) samt terminal ID. Ud over disse tekster er det
også muligt at få grafisk print af logo i både toppen og bunden af kassebonnen.
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KP Besked
Her angives tekst for "uledsagede" køkkenbeskeder. Der kan i alt oprettes op til 20
beskeder á 25 karakterer. Disse beskeder kan sendes direkte til køkkenprinteren
uden at være vedhæftede en vare (i modsætning til til-/fravalg som altid skal følge en
vare). F.eks.:.

OBS! De øvrige programafsnit under punktet “Konfiguration” er ikke medtaget
i denne kvik guide.
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Databaser
Fra hovedmenuen vælges Databaser. Her er der adgang til,oprettelse og ændringer i
program data for blandt andet; Varer, Grupper (skærmsider), Varegrupper, Ekspedienter,
Rabatter, osv:

Varer
Her oprettes de egentlige salgsvarer:

Side 1 indeholder følgende:


Betegnelse – indtast den varetekst som skal stå på tasten og printes på
kassebonnen (max 20 karakterer).



Varenummer/Stregkode – indtast varenummer (max. 13 cifre).



Tildel gruppe – angiv gruppe/skærmside for varen (den kan lægges ind under max.
4 sider). Når der trykkes i et af de fire felter, aktiveres et pop-up vindue med de
tilgængelige skærmsider



Varegruppe – angiv hvilken varegruppe som varen skal tilhøre. Salget for varen
tælles herefter med i den valgte varegruppe. Når der trykkes i feltet, aktiveres et popup vindue med de tilgængelige varegrupper.



Tildel promo – promo (flerstyks rabat) gælder for denne vare
.
Gæster – hvis man ønsker at angive antal gæster ved et bordsalg, reserverer man
én vare til at administrere betegnelse.




Tekst vare - hvis man ønsker mulighed for at dele en regning, reserverer man én
vare til at administrere betegnelse.
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Side 2 indeholder følgende:



Pris 1→4 – hver vare kan indeholde op til 4 priser.



Pris max. – indtast max. beløb ved åben vare (vare uden fast pris).



Lager faktor - er der tale om en vare med lagerstyring, angives antal som varelager
reduceres med når varen sælges.



Lager link – angiv den vare som administrerer lager for denne vare.



Minimums lager – angiv minimums lager for varen. Når lagerbeholdningen for varen
kommer under det angivne styk antal, vil ekspedienten blive informeret ved salg,
ligesom varen vil figurere på lager rapporten som værende under minimum.
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Side 3 indeholder følgende:



Aktiv - Er varen p.t. aktiv og kan sælges



Not sold -



Pakke vare – Kan varen splittes i dele.



Vægt vare – Er det en vægtvare; skal der kalkuleres en salgspris ud fra indtastet
vægt.
Tara vægt - Skal evt. tara fratrækkes vægten før prisberegningen, indsættes link




Auto Vægt – Er det en vægtvare; skal der kalkuleres en salgspris ud fra en
automatisk afvejning fra en tilsluttet vægt.



Åben pris – Varen indeholder ikke en fast pris men ekspedienten skal selv indtaste
pris.



Nul pris – Varen kan registreres uden pris



Auto afslut – Ved salg afsluttes transaktionen automatisk som “Kontant”



Print gruppe – Betegnelse for tilhørende gruppe printes også ved salg
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Side 4 indeholder følgende:



“HASH” vare – En vare kategoriseret som ‘hash” kan været undtaget for at tælle
med i rapporter og statistikker.



Gavekort – Funktionen er p.t. ikke understøttet i Danmark.



Print token – Funktionen er p.t. ikke understøttet i Danmark.



Ikke lager vare – Angiv om varen skal fremgå på lager rapporter



Block manual discount –



Auto rabat – Salg af varen eksekverer en automatisk rabat (% eller beløb)



Auto rabat værdi – Hvis ovenstående er valg, angives procentsats eller beløb



Rækkefølge – I salgsmodulet vil varer i reglen blive vist I den kronologiske
rækkefølge de er oprettede, Her kan man ændre prioriteten ved at rykke varen frem
eller tilbage på siden ved at angive et, henholdsvis lavere eller højere, nummer.
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Side 5 indeholder følgende:



Køkkenprinter – vælg hvilken køkkenprinter som varen skal udskrives på



Til-/fravalg gruppe - vælg om det skal være muligt at foretage til- eller fravalg (af
tilbehør) for varen i forbindelse med salg.

Grupper (skærmsider)
Under punktet Grupper opsættes de respektive skærmsider som varerne i det foregående
indordnes under,
Gruppe program indeholder følgende:



Betegnelse - indtast den tekst som skal stå på tasten (max 20 karakterer).



Aktiv – er skærmsiden (og tilhørende varer) p.t. aktiv



Master gruppe – er skærmsiden en master gruppe som, udover varer, kan indeholde
links til andre skærmsider,



Vis ikke master grupper – skal master grupper have en fysisk tast i salgs modul,

Tabby Back Office

13

Tabby Detail System
Varegrupper
Varegrupper er de overordnede grupperinger for alle varer og det er her at man opsætter
totaler således at man kan få samlet salg for beslægtede varer på Vare Rapporter.
Varegruppe program indeholder følgende:



Betegnelse - indtast den tekst for varegruppe (max 20 karakterer).



Aktiv – er varegruppen og tilhørende varer aktive.



Anvend MOMS1 – MOMS6 – vælg om der skal beregnes moms for varer tilhørende
denne varegruppe.
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Ekspedienter
Her oprettes nye ekspedienter og tildeles rettigheder. Der kan navigeres mellem disse 3 sider

Indstillinger indeholder følgende:



Betegnelse – indtast ekspedient navn



Adgangskode – indtast ekspedient nummer (max. 4 cifre)



Station – angiv primær arbejdsstation (printer) for ekspedienten.



Aktiv – er ekspedienten aktiv



Manager – har ekspedienten adgang til back-office



******* – Skal ekspedientens salg registreres i rapporter (træningsfunktion)



Må ikke afslutte - Ekspedienten må ikke afregne ekspeditioner
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Rettigheder indeholder følgende:



Kasseskuffe – har ekspedienten adgang til kasseskuffe.



Ind-/udbetaling – må ekspedienten foretage ind- eller udbetalinger.



Indtast pris – må ekspedienten sælge varer uden faste priser



Slet bon – må ekspedienten slette komplette uafsluttede transaktioner



Retur – må ekspedienten udføre vareretur



Rabat (vare og subtotal) – må ekspedienten yde rabatter



Beskyt K printede varer - Må varer som er sendt til køkkenprintere slettes
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Finans Typer
Her opsættes de respektive finans (betalings-) typer som der skal kunne betales med.

Indstillinger indeholder følgende:



Betegnelse – indtast betegnelse for denne betalings type



Type – vælg betalings type fra pop-up vindue



Sats – indsæt omregnings sats/kurs hvis betalingstypen i ovenstående er valgt som
fremmed valuta.



Auto rabat – afslutning med denne finans type giver automatisk rabat. Vælg type fra
pop-up vindue.



Rabat værdi – angiv procentsats eller beløb for ovenstående.



Aktiv – er finans typen aktiv og kan benyttes i salgs modul.
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Flags indeholder følgende:



Tillad byttepenge – byttepenge udregning er tilladt for denne finans type



Tillad ind-/udbetalinger – finanstypen kan benyttes i forbindelse med ind- og
udbetalinger



Tillad tekst besked – kan der indtastes en besked i forbindelse med afregning.



Tillad nul værdi – kan der afsluttes med denne finans type selvom total er 0.

Rabatter
Her oprettes de forskellige rabat typer. Der kan vælges mellem vare- og subtotal rabatter
ligesom de kan have faste værdier eller være åbne.
Rabatter indeholder følgende:
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Betegnelse - indtast betegnelse for denne rabat type



Rabat type – vælg mellem forskellige rabat typer fra pop-up vindue.



Kan anvendes for – vælg mellem:
o
o
o

Vare – rabat ydes for den sidst solgte vare
Subtotal – rabat ydes for det samlede salg
Alle – rabat kan både benyttes for sidst solgte vare samt for det samlede salg
(i så fald skal der trykkes på SUBTOTAL tast forud for RABAT tast).



Rabat værdi – indtast procent sat seller beløb.



Aktiv – er rabatten aktiv



Åben – vælg om rabatten skal være åben, for manuel indtast af rabat/beløb, eller
være fast.

Promo
Promo er forud programmerede skematiske rabatter, som gør det muligt at yde automatiske
rabatter ved fler-styks salg. Det kan være på helt specifikke varer eller udvalgte varegrupperinger.

Der er fem forskellige typer af promo rabat i systemet; Mix & Match, Fast pris, Multi-køb,
Sweet Deal og Combo. Vælg den ønskede type fra pop-up vinduet:
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Mix & Match
Mix & Match er et rabat skema som muliggør automatisk rabat ud fra et forud programmeret
antal solgte varer. Når rabatten er oprettet kan den indsættes som promo link for de
respektive varer som er omfattede under Vare program. Når antal nås i en salgs transaktion,
eksekveres rabatten automatisk, enten som beløbs- eller som procent rabat. Mix & Match
benyttes oftest (i modsætning til Fast pris) til varer som har ens udsalgspris.
Mix & Match Programmering
-

Promo type:

-

Betegnelse: Indtast betegnelse for denne mix & match rabat

-

Promo Type: Vælg promo type

-

Antal: Indtast antal solgte vare for at rabatten ydes.

-

Rabat type: Vælg mellem procent og beløbs rabat

-

Rabat værdi: Indtast beløb eller procent sats.

-

Aktiv: Er denne promo rabat aktiv

-

Prioritet: Hvis en eller flere promo rabatter kan eksekveres af den/de solgte varer,
angives prioritet for netop denne promo (hvilken skal eksekveres først).

Link af varer til Mix & Match promo rabat
Gå til BO → Databaser → Varer → side 1 → Tildel promo. Vælg fra pop-up vindue den
aktuelle rabat. Gentag for øvrige varer som denne rabat skal gælde.
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Fast pris
Fast pris et rabat skema som sælger et forud defineret antal varer til en fast pris. Denne rabat
vil man normalt foretrække frem for Mix & Match hvis de varer som skal omfattes har
forskellig pris.
Fast pris programmering

-

Betegnelse: Indtast betegnelse for denne mix & match rabat

-

Promo Type: Vælg promo type

-

Antal: Indtast antal solgte vare for at rabatten ydes.

-

Rabat type: Vælg mellem procent og beløbs rabat

-

Rabat værdi: Indtast beløb eller procent sats.

-

Aktiv: Er denne promo rabat aktiv

-

Prioritet: Hvis en eller flere promo rabatter kan eksekveres af den/de solgte varer,
angives prioritet for netop denne promo (hvilken som skal eksekveres først).

Multi- køb, Sweet Deal & Combo
Kontakt venligst Deres forhandler for nærmere information omkring disse typer promo
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Til- & Fravalg
Databasen med Til- eller fravalg gør det muligt at oprette følgebeskeder som kan vedhæftes
almindelige varer (via grupperinger; se nedenfor). De kan f.eks. benyttes til at informere
køkkenet om tilberedning af en specifik vare.

Betegnelse: indtast betegnelse for til- eller fravalget (max. 20 karakterer).
Aktiv: er til-/fravalg p.t. aktivt i salgs modul
+ Pris: hvis der angives en pris, vil denne blive lagt til varens.

Til/fra grupper
Her grupperes til-/fravalg oprettede i ovenstående. Det er således gruppen som hæftes til
varen (se punktet under vare oprettelse):

Betegnelse: indtast betegnelse for gruppen (max. 20 karakterer).
Aktiv: er gruppen p.t. aktivt i salgs modul
Min-/Max valg – hvor mange valg skal/kan der vælges når en vare med til/fravalgs link
sælges
Grupperede til-/fravalg: vælg fra pop-up vinduer hvilke til-/fravalg som skal indgå i denne
gruppe.

Tabby Back Office

22

Tabby Detail System
Konto kunder
Her kan oprettes op til 1000 konto kunder med detaljeret information nødvendig for
udskrivning af fakturaer.
For at oprette nye konti indtastes fornavn og efternavn og evt. telefon nr. og adresse i
nedenstående felter:

Supplér evt. med info;
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Lager
Lagerstyringen giver let adgang til at opdatere eksisterende lager. Både hvad angår antal
men også med indkøbspriser. Det er således muligt at kalkulere lagerværdi for såvel enkelte
varer som for samlet lagerbeholdning af alle varer (se afsnit under Rapporter):

For at indtaste varelager trykkes på Ny hvorefter varen vælges fra pop-up menuen. Der er nu
3 muligheder for at rette på lageret:
-

Tilføj: antal lægges til eksisterende lager
Fjern: antal fjernes fra lager (ved svind)
Overskriv: antal overskiver eksisterende lager (ved ny optæling)

Købt antal indtastes (med decimaler) og eventuelt også købspris. Det sidste hvis man ud over
lagerkontrollen også vil have mulighed for at se værdi af lager (under rapporter).
Når lager er justeret for de ønskede varer afsluttes med tryk på Udført, hvorefter systemet
beder og en bekræftelse på opdatering af lageret og udskriver en kvittering på printeren.
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Bord layout
Det er muligt at oprette op til 80 borde fordelt på op til 8 bordplaner :

-

+: tilføj bordplan - lokationer betegnes som: A, B, C, D.....
+: fjern bordplan - den aktuelle bordplan med oprettede borde fjernes
Tilføj borde: angiv nedenfor "hvor mange" borde og evt. "Start nummer". Hvis der
ikke angives nogle værdier, oprettes automatisk ét bord af gangen med det næste
ledige nummer.
Slet bord: Ved at trykke i "bord cellen" kan man vælge at slette det aktuelle bord:

En pop up meddelelse beder om bekræftelse
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-

Vælg ikon: Makér et bord og tryk i "Bord cellen" på cellen under Opret borde for at
vælge et ikon for det valgte bord:.

Ligeledes under Opret borde kan man redigere antal stole tilknyttet bordet samt
betegnelsen for det valgte bord:.

Husk at gemme ændringer i Bord layout ved at trykke på diskette ikonet i bunden af skærmen
til venstre.
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Generelt om rapporter
Generelle rapport indstillinger:


Alle genererede rapporter kan kaldes frem i “vis rapport” sektionen i højre side af
skærmen.



For de fleste rapporter er det muligt at angive periode fra listen. Der kan vælges
mellem:

o

Daglig

Daglig rapport viser raport data for den ønskede dag. Klik på:

Tabby Back Office

27

Tabby Detail System
Og vælg dato fra pop-up vinduet ved at scrolle op eller ned:

Bekræft valg med
o

tast.

Ugentlig

Uge rapport viser rapport data for den øsnkede uge. Der vælges mellem den nuværende
(aktuel) og de tidligere (sidste):

o
o

Uge
Måned

Måneds rapport viser rapport data for den ønskede måned. Vælg måned ved at klikke i popup feltet:

o

Kvartal

Måneds rapport viser rapport data for det ønskede kvartal. Vælg kvartal ved at klikke i pop-up
feltet:
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o

Årlig

Årlig rapport viser rapport data for det ønskede år. Vælg år ved at klikke i pop-up feltet:

o

Fra-til

Fra-til rapporter viser rapporter for en afgrænset periode (fra- dato til dato). Vælg periode ved
at klikke i pop-up vindue I henholdsvis “Fra” og “Til” felter.



For hver rapport kan man få præsenteret salgsdata, enten som beløb, grafisk eller
begge dele:



Yderligere er det muligt at bestemme filtrering og print indstillinger for de fleste
rapporter. Husk at opdatere rapporten inden udskrift, ved at trykke på:

i “rapport feltet” til højre på skærmen.


De fleste rapporter kan herefter udskrives, sendes til udvalgte e-mail adresser (op til
5) eller eksporteres i CSV format:
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4. Daglige rapporter
I rapport modulet lagres alle salgsdata. Rapporter hentes fra systemets database og er
kategoriserede i flere rapport typer. For hver af disse rapport typer er der en række
indstillinger for præsentation og udskrifter således at de kan tilpasses efter en lang række
søgekriterier. De daglige rapporter omfatter følgende:





Daglig X Rapport
Daglig Z Rapport
Finans rapporter
Kunde rapporter

Hver rapport kategori har en række valgmuligheder relateret til indhold, grad af
udspecificering, præsentation og udskrifter.

Daglig X & Z rapport
Denne rapport indeholder de respektive totaler for salgs aktivitet:

X er den daglige rapport og Z er den daglige rapport inklusive nulstilling. Sidstnævnte bør
udskrives hver dag.
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Kunde Rapport
Her henholdsvis aflæses (X Mode) og nulstilles (Z Mode) kunde rapporter:

Vælg fra-til: her vælges perioden som udskriften skal omfatte
Vælg Kunde: her vælges mellem de oprettede konto kunder
Måned: her vælges måned
Level: her vælges hvorledes totaler skal sammensættes (samlet total for den valgte periode
pr. dag eller pr. uge).
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5. Dag & Periode










Salgs Rapporter
Moms Rapporter
Finans Stat Rapporter
Gruppe Rapporter
Ekspedient Rapporter
Vare Rapporter
Lager Rapporter
Varegruppe Rapporter
Kunde Rapporter

Alle kørte Z rapporter lagres i systemets database. Herfra genereres alle individuelle
rapporter som beskrevet i det følgende:
-

Salgstotaler
Moms Specifikation
Finans (udspecificeret)
Grupper
Ekspedienter
Varer
Lager
Varegrupper
Kunde

Salgstotaler
Vælg fra nedenstående hvorledes salget skal udskrives:



Detaljer – viser salgstotaler og rabatter for den valgte periode
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Time – viser fordeling af salg på tidsintervaller for den valgte periode



Totaler – viser totalt salg for den valgte periode

Finans Rapport
I finans rapporter vises salg fordelt på finanstyper ud fra valgte dage eller periode intervaller.
Der kan yderligere foretages valg for indhold af udskrifter. Fra pop-up vindue kan vælges
udskrift for de respektive finanstyper.

Gruppe Rapporter
I gruppe rapporter vises salg fordelt på grupper (skærmsider) ud fra valgte dage eller periode
intervaller.
Der kan yderligere foretages valg for indhold af udskrifter. Fra pop-up vindue kan vælges:
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Foretag valg og bekræft med

tast.

Filtrér herefter indhold:

Markeres punktet “Valgte grupper”, er det nødvendigt at markere de ønskede fra næste popup vindue;
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Ekspedient Rapporter
I ekspedient rapporter vises salg fordelt på ekspedienter ud fra valgte dage eller periode
intervaller.


Vælg herefter hvilke data som rapporten skal indeholde:
o
o
o

Salg – udskriver salgstotaler for valgte dage eller periode intervaller.
Skift – udskriver data for arbejdstid
Skifte tider – udskriver data for varighed af respektive skift

Næste valg som foretages er indhold af udskrifter. Fra pop-up vindue kan vælges:

Foretag valg og bekræft med

tast.

Markeres punktet “Valgt”, er det nødvendigt at markere de ønskede ekspedienter fra næste
pop-up vindue;

Bekræft valg med
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Vare Rapporter
I vare rapporter vises salg fordelt på varer ud fra valgte dage eller periode intervaller.
Der kan yderligere foretages valg for indhold af udskrifter. Fra pop-up vindue kan vælges:

Filtrér herefter indhold:

Foretag valg og bekræft med

tast.

Markeres punktet “Valgt”, er det nødvendigt at markere de ønskede varer fra næste pop-up
vindue;

Bekræft valg med
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tast.
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Lager Rapporter
Der kan vælges mellem flg. rapport typer

:





Lager opfyld rapport – viser hvilke varer som har lager under minimum (ref. lager
Program).
Nul lager – viser vare helt uden eller med negativt lager.
Aktuel lager status – viser det aktuelle lager for alle varer
Lager fra-til rapport – viser det aktuelle lager for varer med vedligeholdt lager

Og herefter kan der foretaget valg om indhold af udskrift:

Under punktet Filter kan rapporten afgrænses til:

Tabby Back Office
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Varegruppe Rapport
I varegruppe rapporter vises salg fordelt på varegrupper ud fra valgte dage eller periode
intervaller.
Der kan yderligere foretages valg for indhold af udskrifter. Fra pop-up vindue kan vælges:

Foretag valg og bekræft med

tast.

Filtrér herefter indhold:

Foretag valg og bekræft med

tast.

Markeres punktet “Valgte varegrupper”, er det nødvendigt at markere de ønskede varer fra
næste pop-up vindue;

Bekræft valg med
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5.1.1. Kunde Rapporter
I varegruppe rapporter vises salg fordelt på varegrupper ud fra valgte dage eller periode
intervaller.
Der kan yderligere foretages valg for indhold af udskrifter. Fra pop-up vindue kan vælges:

Foretag valg og bekræft med

tast.

Filtrér herefter indhold:

Markeres punktet “Valgte kunder”, er det nødvendigt at markere de ønskede fra næste popup vindue;

Bekræft valg med
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tast.

39

Tabby Detail System

6. Statistik
Under punktet (salgs) statistik er det muligt at få vist salg i grafiske formater (søjler, grafer,
lagkager, etc.). Beskrivelse af statistikker er ikke omfattet af denne betjeningsvejledning.

7. Værktøjer
Under punktet værktøjer gives adgang til en række af systemets mere overordnede
funktioner:

Ekspedient(er)
Få et hurtigt overblik over alle ekspedienter; hvor længe de har haft aktive skift og deres
respektive salg.

Markér ekspedienten for at se detaljer.

Journal
Værktøj til søgning, genkald og udskrift fra den elektroniske journal. Der kan søges indenfor
specifikke dato intervaller, efter bon# eller fritekst (varenavn, funktionstekst, betalingstype,
tidspunkt, etc.):

Hardware
Ændringer i hardware indstillinger bør kun foretages i samarbejde med leverandøren og er
derfor ikke omfattede af denne betjeningsvejledning.
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Salgs modul
Fra dette menu punkt er der direkte adgang til salgs modul med ekspedient log in:

Om
I denne menu er det muligt at få information om den aktuelle software version og licens:
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