
Aanslaan en direct afrekenen  
 
De kassa en het pinapparaat treden in werking na aanraking touchscreen.  
 

Sla producten aan (producten zijn 
via de verschillende tabbladen op 
te zoeken) door met je vinger op 
het product te drukken. 
 
Bij meer van dezelfde producten 
kan dit met de + (groen) worden 
vermenigvuldigd. Bij een 
verkeerd product kan dit met de 
– (groep) het product worden 
verwijderd. 

 
Druk op ‘PIN’ 

 
Fooien kun voor afrekenen 
worden ingegeven, kies dan niet 
voor ‘PIN’ maar voor ‘Betaal’ 
Kies daarna ‘Fooi’  

 



Je kunt dan kiezen voor een 
afronding of vrij in te voeren 
bedrag. Rond af met ‘PIN’  

 
Er kan nu via de pin-terminal 
betaald worden door de pas 
boven de terminal te houden of 
pas in te steken en pincode in te 
toetsen. 

 
 

 
  



Aanslaan en boeken op ‘Bon’  
Gebruik deze methode als iemand wil laten ‘opschrijven’ en alles in eens aan 
einde wil betalen. Voor groepen, zeker als het gaat om gesplitst betalen, is het 
beter om met ‘Teampas’ (m.n. bij spelers buiten onze vereniging) of ‘Rekening’ 
te werken. 
 

Sla producten aan (producten zijn via 
de verschillende tabbladen op te 
zoeken) door met je vinger op het 
product te drukken. 
 
Bij meer van dezelfde producten kan 
dit met de + (groen) worden 
vermenigvuldigd. Bij een verkeerd 
product kan dit met de – (groep) het 
product worden verwijderd. 
 
Bon kan alleen aangemaakt worden als 
er een product is aangeslagen.  
Druk op ‘BON’ 

 
Druk op ‘Nieuw’  

 



Geef naam in en sluit af met  ‘opslaan’ 

 
Kies ‘zet op bon’   

 
Dit kun je bij nieuwe bestellingen 
steeds herhalen   

 

Voor afrekenen ga naar ‘Saldo’    

 



Kies ‘Betaal’ 
  

 
PIN-betaling kan worden gedaan  

 
  



Boekingen doen met een Teampas   
(let op! Een Teampas kan slechts 1x per dag worden uitgegeven i.v.m. nulstellen aan het 
einde van de dag) 
 
De passen liggen in de kast onder de koffiemachine en zijn genummerd.  
 

Sla producten aan (producten zijn 
via de verschillende tabbladen op 
te zoeken) door met je vinger op 
het product te drukken. 
 
Bij meer van dezelfde producten 
kan dit met de + (groen) worden 
vermenigvuldigd. Bij een 
verkeerd product kan dit met de 
– (groep) het product worden 
verwijderd. 

 
Kies ‘betaal’ 

 
Kies ‘kaart’ 
 
De passen liggen in de kast onder 
de koffiemachine en zijn 
genummerd.  
 

 
Houd pas bij kaartlezer of 
selecteer kaart/rekening 

 



Kies ‘ betaal’  

 
Dit kun je bij nieuwe bestellingen 
steeds herhalen   

 

  
Afrekenen  
Kies ‘saldo’  
Kies ‘kaart’ 

 
Houd pas bij paslezer of selecteer 
kaart/rekening 

 

Kies ‘voldoen’ of ‘bon’ voor 
overzicht 

 



Kies: Geen splitsing à PIN 
 

 
Of Splitsing à aantal personen 

 
Of deelbetaling ‘open bedrag’ 

 



Rond af met PIN. Zo kun je 
tussentijds ook (gedeeltelijk) 
afrekenen met teamleden die 
eerder weggaan. 

 
  



Boekingen doen op Rekening   
Dit kan gebruikt worden voor groepen die aan het einde gesplitst wil betalen.  
Deze wijze van werken is ook van toepassing op het aanslaan van consumpties voor eigen 
gebruik van de barmedewerkers en commissies. 
 

Sla producten aan (producten zijn 
via de verschillende tabbladen op 
te zoeken) door met je vinger op 
het product te drukken. 
 
Bij meer van dezelfde producten 
kan dit met de + (groen) worden 
vermenigvuldigd. Bij een 
verkeerd product kan dit met de 
– (groep) het product worden 
verwijderd. 

 
Kies ‘betaal’ 

 
Kies ‘kaart’ 
 
De passen liggen in de kast onder 
de koffiemachine en zijn 
genummerd.  
 

 



Kies juiste rekening (bijv. Groep 1, 
Groep 2 of een commissie 
rekening)  

 
Kies ‘Betaal’   

 
Dit kun je bij nieuwe bestellingen 
steeds herhalen   

 

  
Afrekenen  
Kies ‘saldo’ 

 



Kies ‘kaart’ 

 
Kies ‘voldoen’  

 
Kies: Geen splitsing à PIN 
 

 
Of Splitsing à aantal personen 

 



Of deelbetaling ‘open bedrag’ 

 
Rond af met PIN. Zo kun je 
tussentijds ook (gedeeltelijk) 
afrekenen met teamleden die 
eerder weggaan. 

 
 
 


