Introduksjon
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Q-Entry er et system brukt i innganger for å skrive ut billetter. Q-Entry kan brukes i
hvilken som helst situasjon hvor en benytter billetter.
Dette kapittel inneholder en kort beskrivelse av BP2885 Billett maskin.

Dette kapittel omhandler:
Front panelet.........................................
Tastaturet..............................................
Koblingene...........................................
Nøklene................................................
Deksel..................................................
Billettrull..............................................
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FRONTPANELET
Frontpanelet dekker tastaturet på billettmaskinen. Informasjon vist på skriveren blir
skrevet på termopapir som er satt inn i billettmaskinen. Dette gjør det mulig å lage ulike
slag billetter etter behov.
Det er femten billettknapper på frontpanelet, en for hver type produkt eller type billett.
Nummertastene kan brukes dersom en kunde ønsker mer en en billett.
Billettknapper

Nummertaster

Fronten av billettmaskinen med billettknapper og nummertaster.

Frontpanelet må tas bort før en kan gjøre endringer på billettene.
Dette gjøres på følgende måte:

Skyv frontpanelet oppover
frontpanelet

Løft bunnen av frontpanelet

Ta bort

2

TASTATURET
Frontpanelet dekker tastaturet. Bruk tastaturet for å endre innstillingene, lage billetter og
hente statistikker.

KOBLINGER
Alle koblinger er plassert på baksiden av billettmaskinen.
Made in Sweden
BP2885 Q-Entry
2MB 230V
Date 2001-12-07

Baksiden av bilettskriveren med koblinger og label

A. Strømforsyning. Husk! Billettskriveren skal aldri tilkobles annen strømstyrke enn
det som er angitt på labelen på baksiden av billettskriveren.
B. Kassaskuff.Billettskriveren kan automatisk åpne kassaskuff dersom denne er
tilkoblet.
C. Display kan kobles til denne forbindelsen
D. Ikke i bruk
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NØKLER
Det er to forskjellige nøkler som gjelder tilgangsnivå.
Brukernøkkelen (user key) er til daglig bruk av billettskriveren. Med denne nøkkelen
er det mulig å skrive ut billetter, men det er ikke tilgang til statistikker, endring av
priser og endring av innstillinger.

Brukernøkkelen er merket med nummer 1 og har ingen tagger. Administratornøkkelen er merket med nummer 2 og har to tagger.

Administratornøkkelen gir brukeren adgang til innstillingene på billettmaskinen. Du
kan skrive ut statistikker og endre innstillinger.
P.S! Oppbevar adminstratornøkkelen på et sikkert sted. Dette for å hindre at det gjøres
innstillinger som ikke er ønsket.

Bruk nøklene for å velge mellom brukernivå og administratornivå

DEKSEL
Dekselet beskytter billettrull og nøkkel. Dekselet er låst for å hindre hærverk.
P.S! Dekselet må være lukket og låst når maskinen er i bruk
BILLETTRULLEN
Billettrullen er plassert under dekselet på billettskriveren
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Daglig bruk
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DAGLIG BRUK

Q-Entry er laget for å være brukervennlig. Dette kapittel beskriver funksjonene du
bruker når du skriver ut billetter

Innhold i dette kapittel
Skrive ut billetter
Skrive ut flere billetter
Gruppe billetter
Korreksjoner
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SKRIVE UT BILLETTER
Brukernøkkelen må brukes for å kunne skrive ut billetter

Trykk på en av billettknappene for å skrive ut billett. Det skrives ut en billett for hver
gang en trykker på billettknappene.
SKRIVE UT FLERE BILLETTER
Noen ganger ankommer flere gjester og du ønsker å skrive ut flere enn en billett for
gjestene. Det er to måter å skrive ut flere billetter.
1. Trykk på billettknappen en gang for hver billett. Denne muligheten fungerer alltid
2. Bruk nummertastene. PS! Denne muligheten er ikke mulig på alle skriverne.
Bruk nummertastene på følgende måte:
•

Trykk på det antall billetter du ønsker å skrive ut og trykk deretter på den
billettknappen du ønsker å bruke. Billettskriveren ber deg da om å bekrefte valget
dersom du ønsker å skrive ut 10 eller flere billetter. Følgende lapp blir da skrevet
ut.

•

Trykk på billettknappen for andre gang for å skrive ut billettene eller trykk på
mellomromstasten for å avbryte utskriften.

GRUPPE BILLETTER
PS! Denne funksjonen er ikke mulig på alle skriverne og er ikke mulig dersom du kan
bruke nummertastene til å skrive ut flere billetter.
Det er mulig å skrive ut gruppe billetter. Bruk nummertastene for å angi størrelsen på
gruppen.
•

Oppgi antallet personer i gruppen
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Velg en av billettknappene. Du må bekrefte valget dersom du ønsker å skrive ut
billetter for 10 eller flere personer. Følgende billett blir da skrevet ut.

•

Trykk på billettknappen for andre gang for å skrive ut billettene eller trykk på
mellomromstasten for å avbryte utskriften.
KORREKSJONER

Korreksjoner gjøres dersom en f.eks trykker på feil billettknapp eller dersom kunden
ombestemmer seg. En må da ha tilgang til administratornøkkelen for å gjøre slike
korreksjoner.
Ta vare på alle feilbillettene slik at korreksjoner kan gjøres senere. Sørg for at en kan
se hvilke billettknapper som ble brukt da billettene ble skrevet ut.
PS! Korreksjonene vil bli skrevet ut på statistikk rapporten som separat inngang.
Gjør følgende for å gjøre en korreksjon.
•
•

Ta bort frontpanelet på billettskriveren slik at du kan bruke tastaturet
Sett inn administratornøkkelen og still den i administratormodus

Du må manuelt skrive inn summen du ønsker å korrigere. Derfor er det fornuftig å regne
sammen dette før du fortsetter.
Trykk på C på tastaturet
Følgende lapp kommer

1.

Trykk på billettknapp

2.

Følgende skjer dersom
knapp ikke er brukt

3.

Skriv inn beløp

4.
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Billettskriveren skriver ut en billett som bekrefter korreksjonen

Erstatt administratornøkkelen med brukernøkkelen

Sett tilbake frontpanelet
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Priser
PRISER
Prisene skifter hele tiden. Det utrolig viktig at det er enkelt å skifte prisene i systemet.
Dette kapittel beskriver hvordan en skifter prisene i Q-Entry billettskriveren.

Innhold i dette kapittel
Endre priser
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ENDRE PRISER
Du må bruke administratornøkkelen for å endre prisene.
Følg denne fremgangsmåten for å endre prisene på de forskjellige billettknappene.
•
•

Ta bort frontpanelet
Sett inn administratornøkkelen

•

Trykk på P på tastaturet. Skriveren skriver ut en billett med gjeldende priser og ber
om at du velger en av billettknappene. Denne prosessen avsluttes automatisk
dersom ingen billettknapp er valgt i løpet av noen sekunder.

•

Velg den billettknappen du ønsker å endre prisen på. En billett skrives da ut med
gjeldende pris. Trykk på mellomromstasten dersom du ikke vil gjøre endringer.

•

Skriv inn den nye prisen og trykk ENTER. Den nye prisen lagres. Velg en annen
billettknapp for å endre denne prisen eller trykk på mellomromstast for å avslutte.
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•

Billettskriveren skriver ut en billett med de nye prisene

•

Erstatt administratornøkkelen med brukernøkkelen

* Sett tilbake frontpanelet

11

Billetter
BILLETTER
Billettene kan inneholde tekst og logoer. Dette kan gjøres på rimelig papir eller høy
kvalitets farget papir.
Dette kapittel beskriver billettene og på hvilken måte de lages

Innhold i dette kapittel
Billett tekst
Endre billett tekst
Spesielle bokstaver
Kontroll koder
Spesial koder
Hurtigtaster
Eksempel, endre en eksisterende billett
Eksempel, lage en ny billett
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BILLETT TEKST
Billett teksten er en blanding av tekst og koder. Disse kodene justerer utseende på
teksten og informasjonen fra systemet. Det er to type koder: Kontrollkoder og
spesialkoder.
Kontrollkodene justerer hvordan billetten skal se ut.
Spesialkodene plasserer system informasjon på billettene, f.eks priser, tid og dato...

Dette er en typisk billett. Det er en logo plassert med ESC P kontrollkode. Navnet på billettknappen
viser hva slags type billett det er. Teksten er skrevet ut nøyaktig som den er laget i billett teksten.
Spesialkodene er brukt for å skrive ut informasjon som pris, antall gjester, dato og tid. Kontrollkodene
og spesialkodene blir beskrevet senere i kapittelet.

ENDRE BILLETT TEKSTEN
For å endre normal tekst er enkelt, men å bruke kontrollkoder og spesialkoder er mer
komplisert. Vi anbefaler at du starter med små endringer og fortsetter med de mer
kompliserte når du er mer kjent med systemet.
Vi foreslår at du tegner billetten på et papir. Skriv ned kodene og teksten.
Her er fremgangsmåten for å endre billett teksten
•
•

Ta bort frontpanelet
Sett inn administratornøkkelen
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•

Trykk på T på tastaturet. Billettskriveren skriver ut en billett med følgende tekst

•

Trykk på billettknappen du ønsker å endre teksten på. Billettskriveren skriver da ut
en billett med den teksten som er fra før.

•

Billetten har masse uforståelig tekst. Dette er kontrollkodene og spesialkodene.
Kontrollkodene består av et @ tegn, en bokstav og et nummer. @ tegnet er ESC
tasten på tastaturet. Vanlige kontrollkoder er @h som angir høyden på bokstavene
og @b som angir bredden på bokstavene.

•

Spesialkodene består av et # tegn og en bokstav. Vanlige spesialkoder er #p –
billettpris, #c – antall gjester på billetten, #d - dato, #t – klokkeslett og #n –
billettnummer. Billettskriveren setter automatisk inn de korrekte verdiene sammen
med spesialkodene.

•

Endre teksten. Bruk piltastene for å bevege innsettingspunktet. Innsettingspunktet
vises som et rektangel eller som en omvendt bokstav på billetten. Trykk på tasten
nede i høyre hjørne på tastaturet og skriv ut en billett med nåværende
innsettingspunkt og de siste tekstendringer.

•

Bruk DEL tasten for å sette bokstaver eller F2 tasten for å slette linjen hvor
innsettingspunktet er plassert.
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•

Når du er ferdig med endringene, trykk på billettknappen igjen. Billettskriveren
skriver da ut en testbillett. Alle kontrollkodene er brukt, men spesialkodene er ikke
endret i verdi.

Trykk på T og fortsett med endringene til du er fornøyd med billetten. Erstatt
administratornøkkelen med brukernøkkelen når du er fornøyd med billetten du
ønsker å bruke.

•
•

Du kan trykke på billett tasten for å teste billetten, men husk at alle billetter som
blir skrevet ut blir lagret i statistikken. Bruk korreksjon for å ta bort billetter fra
statistikken.
Sett tilbake frontpanelet.

SPESIELLE BOKSTAVER
Det er mulig å skrive ut andre bokstaver enn de som er på tastaturet. Trykk ALT
SHIFT og et tresifret nummer for å sette inn bokstaven i billett teksten.
PS! Ikke trykk tastene samtidig. Trykk ALT så SHIFT og deretter de tre sifrene
Eksempel:
Euro symbol er ALT SHIFT 128
Pund symbol er ALT SHIFT 163
KONTROLLKODER
Kontrollkodene bestemmer utseende på billettene
Alle kontrollkodene består av ESC, en bokstav og et nummer. ESC blir erstattet med
@ på billettene som skrives ut mens du endrer teksten. ESC definerer at det er en
kontrollkode og ikke normal tekst.
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Bokstaven definerer hva slags type kontrollkode som er brukt. Nummeret gir verdien
på kontrollkoden.
Her er en liste over alle kontrollkodene. [ESC] er ESC tasten på tastaturet og X må
erstattes av en verdi.
[ESC]Bx
Definerer bredden på teksten i forhold til den normale bredden på den valgte
bokstavtypen. PS! Kontroll kommandoen gjelder kun en linje. Følgende verdier er
mulig.
0
1
2
3
4

Halvparten av normal bredde
Normal bredde
To ganger normal bredde
Tre ganger normal bredde
Fire ganger normal bredde, etc.

PS! Du vil få en feilmelding dersom teksten blir for bred for linjen. Reduser
teksten slik at den passer på en linje
[ESC]Cx
Skrive ut strekkoder på billettene. Kontrollkoden er plassert foran tallet. Bruk
[ESC]B og [ESC]H for å definere størrelsen på koden. Følgende strekkoder er mulig.
0
1
2
3

Kode 2/5
EAN 13
Interleaved Code 2/5
Kode 39

Eksempel
Skriv ut billettnummeret som strekkode
@h5@b3@c1 #n
Den første kontrollkoden definerer høyden (@h5) og bredden (@b3) i strekkoden.
Den siste kontrollkoden velger strekkodetype EAN 13. ”n er spesialkoden for
billettnummer
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[ESC]E
Denne er brukt som slutten av en strekkode. Alle strekkoder utenom EAN 13 må slutte
med [ESC]E
Eksempel
Skriv ut det samme billettnummeret som i eksemplet ovenfor, men bruk strekkode type
Code 39 istedet for EAN 13
@h5@b3@c3#n@E
[ESC]Fx
Definer bokstavtypen brukt av Q-Entry billettskriveren. Følgende bokstavtyper er mulig
1
2
3

Standard Q-Entry bokstavtype
Q-Matic SD bokstavtype
ANSI

[ESC]Gx
Velg bokstavtype for valgte linje. PS! Kontrollkoden gjelder bare en linje. Følgende
bokstavtyper er tilgjengelig. Font 1 er standard font og vil bli brukt dersom annen ikke er
valgt.
1
2
3
4
5

Q-Matic Standard (6*10)
IBM PC Standard (6*10)
IBM PC Standard (8*14)
IBM PC Standard (6*8)
Times New Roman (16*28)

[ESC]Hx
Definer høyden på bokstavene i forhold til standard høyde for valgte bokstavtype. PS!
Husk at kontrollkodene gjelder kun en linje. Følgende valg er mulig
1
2
3
4
5

Bokstavhøyden er 1/8 av normal høyde
Bokstavhøyden er ¼ av normal høyde
Bokstavhøyden er ½ av normal høyde
Bokstavhøyden er normal
Bokstavhøyden er dobbel av normal

[ESC]I
Skriv ut med speilvendte bokstaver i valgte linje. Bokstavene er hvite og bakgrunnen er
farget.
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[ESC]L
Flytt linjen mot venstre
[ESC]Mx
Definer posisjonen på senter linjen. Senterlinjen er midten av billettteksten. Posisjonen er
antall punkter fra venstre på billetten. Normalt er senterlinjen 224, som er midten av
billetten. (billetten er 448 punkter bred)
[ESC]N
Teksten på linjen er sentrert på billetten. Dette er en standard innstilling og teksten vil
automatisk bli sentrert selv om kontrollkode ikke er valgt for dette
[ESC]P”filnavn”Atx,y
Sett inn logo eller annet bilde på billetten. Erstatt filnavn med navnet på bildefilen. PS!
Bildet må være tilgjengelig på skriveren.
PS! Det må ikke være mellomrom mellom kontroll kommandoen, flnavnet og
koordinatene.
PS! Filnavnet må legges innenfor anførselstegn (””)
Bilde plasseres i posisjonen som er gitt med x og y. X er antall punkter fra venstre kant av
billetten og til venstre side bildet. Y er antall punkter fra bunnen av billetten og til bunnen
av bildet.
Eksempel
Vi ønsker å ha en logo på toppen av billetten. Logoen er lagrt som logo.pic. Følgende
linje plasserer logoen på billetten.
@p”logo.pic”at20,200
[ESC]R
Legger valgte linje mot høyre
[ESC]S
Skriver ut alle tegn med større bokstaver. Denne kontrollkoden blir brukt du ønsker å
forstørre f.eks et nummer. Du kan bruke [ESC]S sammen med endring av bredde [ESC]B
og endring av høyde [ESC]H
PS! Du kan ikke bruke [ESC]S sammen med valg av bokstavtype [ESC]G
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[ESC]U
Skriver ut teksten på linjen opp-ned
[ESC]Yx
Flytter linjen over og under valgte linje antall punkter definert med x. Et punkt er
0.1089mm Maksimal verdi er 65535
PS! 65535 er det teoretisk maksimale. Det er 7137mm eller mer en 7meter. Dette er
selvfølgelig en umulig verdi. Vi anbefaler at en ikke bruker verdier over 60
[ESC]Zx
Flytter alle linjer over valgt linje oppover. Definer avstanden med antall punkter i verdien
x. Et punkt er 0.1089mm. Maksimal verdi er 65535
PS! 65535 er det teoretisk maksimale. Det er 7137mm eller mer en 7meter. Dette er
selvfølgelig en umulig verdi. Vi anbefaler at en ikke bruker verdier over 60
SPESIALKODER
Spesialkoder plasserer informasjon på billettene. Alle spesialkoder starter med # tegnet
sammen med en bokstav. Bokstaven angir hva slags type spesialkode som blir brukt.
Trykk på SHIFT og deretter #/3 tasten for å få #. PS! Trykk aldri SHIFT samtidig med
annen tast. Den må trykkes først for å ha effekt.
Spesialkodene blir erstattet med informasjon fra billettskriveren. Denne informasjonen
kommer ikke på billetten mens du endrer billetten. Spesialkodene blir skrevet på billetten
når du skriver en testutskrift. Den riktige informasjonen kommer først når du skriver ut
riktige billetter med brukernøkkelen.
Kontrollkodene styrer hvordan informasjonen blir skrevet ut. Du kan bruke kontrollkoder
for å endre størrelsen på informasjonen, for å skrive ut som strekkode osv.
Følgende spesialkoder er tilgjengelig
#c
Skriv ut antall gjester på billetten. Denne informasjonen er viktig dersom du kan bruke
nummertastene for å angi antall gjester for en billett.
#d
Skriver ut dagens dato på billetten
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#d+x
Legger til x antall dager i forhold til dagens dato
Eksempel
Legger til 10dager i forhold til dagens dato. Dersom dagens dato er 13 mars vil billetten
skrive 23 mars i stedet
#e
Skriver ut prisen i Euro. Denne spesialkoden blir brukt når gjestene vil ha prisene i både
lokal valuta og euro.
#k
Skriver ut salgsperiode ID på billetten. Denne ID blir byttet ut med ny verdi hver gang en
Z-rapport er gjort
#m
Spesifiserer mva på billetten. Prosentsatsen på mva gjøres i innstillingene på maskinen.
#nx
Skriver ut billettnummer på billetten. Det er 16 nummer rekker. Skriv inn 1 til 15 etter n
forå velge nummer rekke. Nummer rekke 16 blir brukt som standard for alle billett
knappene dersom ikke annet er valgt.
#p
Skriver totalprisen for alle gjestene på billetten. Dette er prisen inkludert mva.
#s
Skriver billettknappnavn på billetten
#t
Skriver ut gjeldende klokkeslett på billetten
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HURTIGTASTER
Det er noen taster og tastekombinasjoner som gjør det enklere å endre billettene.
PS! Tastene ska alltid trykkes en av gangen, aldri på samme tid. Trykk aldri ALT tasten
og SHIFT tasten samtidig med en annen tast.
Følgende taster kan brukes når duendrer billettene.
F0
Kopierer gjeldende billett tekst til alle billett knapper med høyere nummer
F1
Kopierer gjeldende linje til alle billettknapper med høyere nummer
F2
Sletter gjeldende linje
F3
Skifter mellom å sette inn bokstaver og å overskrive bokstaver. (erstatte tekst)
Tast nede i høyre hjørne
Skriver ut gjeldende billett tekst. Bruk denne knappen for å skrive ut en billett mens du
endrer teksten. Billetten viser deg nåværende innsettingspunkt og de siste forandringene
av billett teksten.
ALT + Piltast opp
Flytter innsettingspunktet til første linje
ALT + Piltast ned
Flytter innsettingspunktet til siste linje
ALT + Piltast mot høyre
Flytter innsettingspunktet til slutten av linjen
ALT + Piltast mot venstre
Flytter innsettingspunktet til starten av linjen
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EKSEMPEL, ENDRE EKSISTERENDE BILLETT

I dette eksemplet vil vi gjøre en liten endring på en eksisterende billett tekst. Gjeldende
billett ser ut som dette

Vi ønsker å endre customers til visitors og vi ønsker å redusere størrelsen på siste linje
med datoen, tid og billettnummer. Vi ønsker å endre teksten for billettknappene 14 og 15
•

Sett inn administratornøkkelen

•
•

Ta bort frontpanelet
Trykk på T på tastaturet. Billettskriveren skriver ut følgende billett

•

Trykk på billettknapp 14. Billettskriveren skriver en billett slik den ser ut nå

•

Vi ønsker å sette innsettingspunktet på c i customers. Trykk fem ganger på piltast
som peker nedover og plasser innsettingspunktet foran første bostav i linjen.
Trykk på knapp nede i høyre hjørne for å skrive ut billett som viser hvor
innsettingspunktet er
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Trykk seks ganger på på piltast som peker mot høyre og plasser innsettingspunktet på c.
Trykk på tasten nede i høyre hjørne for å se hvor innsettingspunktet er

Vi bruker DEL tasten for å slette alle bokstavene i customers. Trykk på tasten nede i
høyre hjørne for å være sikker på at du ikke sletter noen andre bokstaver.

Skriv visitors. Trykk på tasten nede i høyre hjørne for å sjekke resultatet

Trykk på piltast som peker nedover en gang fo å sette innsettingspunktet i starten av linjen
med tid og dato

Skriv [ESC]h2[ESC]b0 for å redusere størrelsen på teksten. PS! [ESC] erstattes med @ på
utskriften av billett teksten
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Trykk på billettknapp nr 14 for å få en test på billetten

Neste oppgave er å kopiere denne billett teksten til knapp nr 15. Trykk på T på tastaturet
for deretter å trykke på billettknapp nr 14
Trykk på F0 tasten for å kopiere billett teksten fra billettknapp nr 14 til billettknapp nr 15

Trykk på Y for å bekrefte oppgaven. Billettskriveren skriver ut en billett hvor det står OK
og etter noen sekunder kommer en testutskrift av billett teksten

Billett teksten for billettknapp nr 14 og 15 er endret til den nye teksten. Sett på plass igjen
frontpanelet.
Erstatt administratornøkkelen med brukernøkkelen slik billettskriveren er klar til bruk

PS! Du kan teste de nye billettene men alle billettutskrifter foretatt med brukernøkkelen
blir lagret i statistikken. Bruk korreksjon for å fjerne test billetter fra statistikken.
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EKSEMPEL, LAGE EN NY BILLETT
Vi ønsker å lage en billett helt fra bunnen. Vi ønsker følgende billett
LOGO
”Pris:” nn.nn
”MVA:” nn.nn
Dato tid
Billettnummer
Vi ønsker at prisen er godt synlig. Merverdiavgiften skal være mindre enn prisen. Dato og
tid skal være større enn merverdiavgiften, men mindre enn prisen. Billettnummeret skal
være like stort som merverdiavgiften.
Logoen er lagret i en fil kalt logo.pic
Vi skriver ned koden på et papir før vi gjør noe som helst med billettskriveren
[ESC]p”logo.pic”at20,200
[ESC]h3[ESC]b3Price:#p
[ESC]h2[ESC]b0mva:#m
#d #t
[ESC]h2[ESC]b0#n
Vi ønsker at alle billettene skal se slik ut
Nå ønsker vi å skrive denne teksten til billettskriveren
•
•
•

Sett inn administratornøkkelen i administratormodus
Ta bort frontpanelet slik at du har tilgang til tastaturet
Trykk på T på tastaturet. Billettskriveren skriver da ut en billett som ser slik ut

Velg billettknapp nr 1 og følgende billett blir skrevet ut
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Vi ønsker å fjerne denne teksten. Plasser innsettinspunktet i hver linje og trykk F2 for å
slette linjen. Trykk på knappen nede i høyre hjørne for å se gjeldende posisjon fpr
innsettingspunktet og billett teksten.

Fjern alle linjene også dem uten tekst. Nå har vi en helt tom billett. Skriv inn billett
teksten. Trykk på tasten nede i høyre hjørne ved jevne mellomrom for å sjekke posisjonen
på innsettingspunktet og billett teksten

Trykk billettknapp nr 1 for å få en utskrift av denne billetten. Trykk på T og billettknapp
nr 1 igjen. Endre teksten dersom det er noe feil. Trykk på billettknapp nr 1 og få en
testutskrift av billetten

Når du er fornøyd med billett teksten trykk T og billettknapp nr 1. Deretter trykker du F0
tasten for å kopiere billett teksten til alle knappene.
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Nå har du en fullstendig ny billett
•
•

Sett på plass igjen frontpanelet
Erstatt administratornøkkelen med brukernøkkelen. Sett brukernøkkelen i
brukermodus. Billettskriveren er nå klar til bruk

PS! Du kan teste de nye billettene men alle billettutskrifter foretatt med brukernøkkelen
blir lagret i statistikken. Bruk korreksjon for å fjerne test billetter fra statistikken.
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Statistikker
STATISTIKKER

Å lagre informasjon for fremtiden er en nødvendighet i et entre- og billettsystem.
Q-Entry billettmaskin lagrer all informasjon på en sikker måte slik at den kan bli brukt i
statistikk rapporter.

Innhold i dette kapittel
Lagret informasjon
Statistikk rapporter
Cash commitment
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LAGRET INFORMASJON
Q-Entry lagrer informasjonen hver gang en billettknapp blir brukt. Den lagrer antall
gjester for hver billett og for hvilke tidsperioder. Den lagrer også alle transaksjoner for
hver billettknapp og for hvilken tidsperiode.
En tidsperiode er tredve minutt. Dagen er delt opp i 48 tidsperioder.
Informasjonen er lagret på en sikker måte. Batteri backup garanterer at informasjonen er
lagret selv ved strømbrudd.
STATISTIKK RAPPORTER
Statistikk rapporter er basert på lagrede statistikker. De viser informasjonen på en måte
som er enkel å forstå. Følgende statistikker er tilgjengelig. PS! Du må alltid bruke
administratornøkkel for å kunne skrive ut statistikk rapporter.
X-Rapport
X-rapporten viser det totale salget for hver billettknapp siden siste Z-rapport er
gjort.Billettskriveren sletter ingen informasjon når en X-rapport gjøres.
Z-Rapport
Z-Rapporten viser det totale salget for hver knapp siden forrige Z-Rapport ble gjort. PS!
Husk at billettskriveren sletter all informasjon brukt i Z-Rapporten og X-Rapporten når du
gjør en Z-Rapport.
Salgs rapport
Salgs rapporten viser antall gjester og salg for hver måned gjennom året.
Kunde rapport
Kunde rapporten viser antall gjester for hver billettknapp hver måned gjennom året
Antall gjester rapport
Antall gjester rapport viser det totale antall gjester siden forrige Z-Rapport
CASH COMMITMENT
Cash commitment er den summen penger som er i kassen når du tar en X-Rapport eller ZRapport.
Denne verdien blir sammenlignet med verdien i Z-Rapporten og X-Rapporten
Når cash commitment er aktiv må kassen telles opp før det tas X-Rapport eller Z-Rapport
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X-Rapport

X-Rapport
X-Rapporten er normalt brukt for å sjekke salget undervegs.
Dette kapittel beskriver X-Rapporten og innholdet

Innhold i dette kapittel
Å skrive rapporten
Informasjonen i X-Rapporten
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Å skrive rapporten
Du må alltid bruke administratornøkkelen for å skrive ut statistikk rapporter
X-Rapporten er en oversikt over de operasjoner som har skjedd siden forrige Z-Rapport.
X-Rapporten sletter ingen informasjon fra statistikken.
Du kan velge innholdet i X-Rapporten. Følgende muligheter er tilgjengelig
1. Skrive en rapport for alle billettknappene og det totale salget
2. Skrive en rapport for en billettknapp
3. Skrive en rapport med det totale salget
Gjør følgende for å skrive en X-Rapport
•
•

Ta bort frontpanelet
Sett inn administratornøkkelen

•
•

Trykk på X på tastaturet
Dersom funksjonen med Cash Commitment er aktiv vil billettskriveren be deg om
å oppgi kassabeholdningen. PS! Cash commitment funksjonen trenger ikke være
aktiv. Dersom den ikke er aktiv vil det ike spørres om kassabeholdningen

•

Tell opp kassabeholdningen og trekk fra vekslepengene. Skriv inn summen og
trykk ENTER.

PS! Billettskriveren spør kun en gang om dette spørsmålet. Spørsmålet vil ikke bli gjentatt
til Z-Rapporten er gjort.
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•

Du må bekrefte at kassabeholdningen er korrekt talt opp. Tykk på Y for å bekrefte
eller trykk på hvilken som helst annen tast for å avbryte. Du må trykke på X igjen
for starte en ny X-Rapport dersom du har valgt å avbryte. Følgende billett vil da
bli skrevt ut.

•

Følgende billett blir skrevet ut dersom du har bekreftet verdien av
kassabeholdningen. Dersom Cash commitment ikke er aktiv kommer denn
billetten med det samme.

•

Det er nå på tide å velge innholdet i X-Rapporten. Trykk på A eller nummerknapp
1 på tastaturet for å skrive ut en rapport som inneholder informasjon om alle
billettknappene og det totale salget.

Trykk på mellomromstasten eller nummerknapp 0 for å skrive ut en rapport som
inneholder informasjon om det totale salget men ingen informasjon om
billettknappene.
Trykk på en billettknpp for å få informasjon om valgte knapp, men ikke totalsalget.
Utskriften starter med det samme
•
•

Les statistikk rapporten og sjekk om du må gjøre korreksjoner. Erstatt
administratornøkkelen med brukernøkkelen når du er ferdig.
Sett på plass igjen frontpanelet
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INFORMASJONEN I X-RAPPORTEN
X-Rapporten inneholder salget av billetter gjort etter at siste Z-Rapport ble skrevet

1.

Dato og tid

Dato og tid da X-Rapporten ble skrevet ut
2.

Totalt salg

Denne side inneholder totalsalget for alle billettknappene. Denne side blir ikke skrevet ut dersom du har
valgt å skrive en X-Rapport for en enkelt billettknapp
3.

Salg på billettknapp x

Denne side inneholder salget for en billettknapp. Denne side blir ikke skrevet ut dersom du har valgt å
skrive ut en X-Rapport kun med total salget. X blir erstattet med billettknapp nummer
4.

Pris

Dette er prisen for billetten. Denne informasjonen er kun tilgjengelig på rapporter for enkle billettknapp
rapporter, ikke for total salgs rapporter
5.

Antall gjester

På total salgs siden er dette antall gjester. I billettknapprapporter er dette salget på gjeldende knapp
6.

Korreksjoner

På total salgs rapporten er dette totalsummen av korreksjonener. På billettknapprapporter er dette
korreksjoner på gjeldende knapp
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7.

Total

På total salgsrapporter er dette totalsummen for alle billettknappene. På billettknapprapporter er dette
totalsummen for gjeldende knapp.
8.

Cash Commitment

Cash Commitment ble brukt før X-Rapporten ble skrevet ut. Dette er beløp oppgitt som kassabeholdning
etter at vekslepengene ble trukket fra.
PS! Husk at denne informasjonen kun blir skrevet ut dersom Cash Commitment er aktiv
9.

Differanse Cash Commitment Total

Dette er differansen mellom oppgitt kassabeholdning og det som det er solgt for. Denne verdien gjelder ikke
total salgs rapporter. Det er ikke noe galt dersom differansen er 0. Du må selv undersøke hva differansen
skyldes.
En negativ differanse betyr at det mangler penger. Positiv differanse betyr at det er for mye penger.
10. Tid
Dagen er inndelt i 48 tidsperioder. Hver periode er 30 minutter. Dette gjør det enkelt å se når billettene ble
solgt.
11. Gjester
Dette er antall gjester for hver tidsperiode
12. Salg
Dette er salget i hver tidsperiode
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Z-Rapport
Z-Rapport
Z-Rapporten er en oversikt over alle salg gjort siden forrige Z-Rapport ble skrevet ut. ZRapporten blir normalt brukt som bilag i regnskapet.
Dette kapittel beskriver Z-Rapporten og innholdet

Innhold i dette kapittel
Å skrive rapporten
Informasjonen i en Z-Rapport
Skrive ut gamle Z-Rapporter
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Å SKRIVE RAPPORTEN
Du må alltid bruke administratornøkkelen for å skrive statistikk rapporter
Z-Rapporten sletter all informasjon brukt i X-Rapporten og Z-Rapporten.
Gjør følgende for å skrive ut en Z-Rapport
•
•

Ta bort frontpanelet
Sett inn administratornøkkelen

•
•

Trykk på Z på tastaturet
Dersom Cash Commitment er aktivert vil du bli bedt om å taste inn
kassabeholdningen. PS! Husk Cash Commitment kan være deaktivert. Da vil
rapporten bli skrevet ut med det samme

•

Tell opp kassabeholdningen og trekk fra vekslepenger. Skriv inn summen og trykk
ENTER.

PS! Billettskriveren spør bare en gang om å oppgi kassabeholdningen. Dette spørsmålet
vil ikke bli gjentatt før en Z-Rapport er skrevet ut
•

Du må bekrefte beløpet. Trykk på Y på tastaturet for å bekrefte eller hvilken som
helst annen tast for å avbryte. Du må trykke på Z for å starte en ny Z-Rapport
dersom du har valgt å avbryte. Følgende billett vil bli skrevet ut dersom du har
valgt å avbryte
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•
•
•

Billettskriveren skriver ut Z-Rapporten
Sjekk rapporten og se om du må gjøre korreksjoner. Erstatt administratornøkkelen
med brukernøkkelen når du ikke ønsker flere rapporter.
Sett på plass igjen forontpanelet
INFORMASJONEN I Z-RAPPORTEN

Z-Rapporten er en oversikt over salget etter forrige Z-Rapport ble skrevet ut

1.

Z-Rapport nummer

Z-Rapport nummeret er fortløpende og øker med 1 for hver gang en Z-Rapport er gjort. Det er ikke
mulig å endre dette nummeret. Z-Rapport nummeret er dokumentasjon for regnskapet
2.

Dato og tid

Dato og tid når Z-Rapporten er skrevet ut
3.

Ny total for billettmaskinen

Totalsummen på alt som er gjort på billettskriveren

37

4.

Gammel total for billettmaskinen

Dette er totalsalget for billettskriveren minus denne Z-Rapporten
5.

Salg

Dette er totalsummen for salget i denne Z-Rapporten
6.

Cash Commitment

Kassabeholdning som ble oppitt før Z-Rapporten ble skrevet ut. Dette er kassabeholdningen minus
veksel.
PS! Denne informasjonen blir kun skrevet ut dersom Cash Commitment er aktivert
7.

Differanse Cash Commitment total

Dette er differansen mellom oppgitt kassabeholdning og salget. Denne verdien gjelder ikke for total
salgs siden. Det er ikke noe galt dersom differanse er 0. Du må selv finne årsaken til differanse.
En negativ differanse betyr at en mangler penger. En positiv differanse betyr at det er for mye penger
PS! Denne infomasjonen blir kun skrevet ut dersom cash commitment er aktivert
8.

Korreksjoner

Dette er det totale beløp som er korrigert
9.

Antall gjester

Dette er totalt antall gjester
10. Produkt salg
Her er informasjon om salg på de forskjellige billettknappene
11. Knapp
Billettknapp nummer
12. Pris
Dette er prisene på de forskjellige billettknappene
13. Gjester
Dette er antall gjester på de forskjellige billettknappene
14. Salg
Dette er salget på hver av billettknappene

SKRIVE UT GAMLE Z-RAPPORTER
Det er mulig å skrive ut gamle Z-Rapporter. Billettskriveren lagrer de siste 500 ZRapportene som er skrevet ut. Skriv inn Z-Rapport nummeret før du trykker Z for å
velge lagret rapport. Skriveren skriver nå ut rapporten dersom den er lagret
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Salgs rapport
SALGS RAPPORT
Salgs rapporten viser antall gjester og salg for hver måned gjennom året
Dette kapittel beskriver Salgs rapporten og innholdet

Innhold i dette kapittel
Å skrive rapporten
Informasjon om salgs rapporten
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Å SKRIVE RAPPORTEN
Du må alltid bruke administratornøkkelen når du skal skrive ut en statistikk rapport
Dette gjøres på følgende måte
•
•

Ta bort frontpanelet
Sett inn administratornøkkelen

•
•
•

Trykk på M på tastaturet
Billettskriveren skriver ut en salgsrapport
Sjekk rapporten og se om det må gjøres korreksjoner. Erstatt
administratornøkkelen med brukernøkkelen når du ikke ønsker å skrive ut flere
rapporter
Sett tilbake frontpanelet

•

INFORMASJON OM SALGS RAPPORTEN
Følgende informasjon blir vist i rapporten

1. Total year
Dette er totalt antall gjester og salg de siste 12 måneder
2.

Customer

Customer kolonnen er antall gjester hver måned
3.

Salg

Sales kolonnen er totalsalget for hver måned
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Kunde rapport
KUNDE RAPPORT

Kunde rapporten viser antall gjester for hver billettknapp og for hver måned.
Dette kapittel beskriver kunde rapporten og innholdet

Innhold i dette kapittel
Å skrive rapporten
Informasjonen i kunde rapporten
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Å SKRIVE RAPPORTEN
Du må alltid bruke administratornøkkelen for å skrive ut en statistikk rapport
Dette gjøres på følgende måte
•
•

Ta bort frontpanelet
Sett inn administratornøkkelen

•
•

Trykk på A på tastaturet
Du velge om rapporten skal være for en måned eller hele året

Billettskriveren skriver ut en billett som ber deg velge måned eller trykke mellomromtast
for å skrive ut for hele året

•
•
•
•

Skriv inn tallet for ønsket måned og trykk ENTER for å skrive ut en
statistikkrapport som dekker denne måneden. Trykk på mellomromstasten og
ENTER for å skrive ut rapport for alle månedene
Billettskriveren skriver ut rapporten
Sjekk rapporten og se om du må gjøre korreksjoner. Erstatt administratornøkkelen
med brukernøkkelen når du er ferdig.
Sett tilbake frontpanelet
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INFORMASJONEN I KUNDE RAPPORTEN
Følgende informasjon vises i kunde rapporten

1.

Alle måneder eller år

Det vil være en billett for hver måned dersom rapporten skal gjelde hele året. Navnet på måneden er
skrevet her dersom rapporten kun gjelder en måned
2.

Billett knapp

Det er en linje for hver billettknapp
3.

Kunder

Antall gjester for billettknappene
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Antall gjester rapport

ANTALL GJESTER RAPPORT
Antall gjester rapport viser antall gjester siden forrige Z-Rapport
Dette kapittel beskriver Antall gjester rapporten og innholdet

Innhold i dette kapittel
Å skrive rapporten
Informasjonen i Antall gjester raporten
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Å SKRIVE RAPPORTEN
Du må alltid bruke administratornøkkelen for å skrive statistikk rapporter
Dette gjøres på følgende måte
•
•

Ta bort frontpanelet
Sett inn administratornøkkelen

•
•
•

Trykk på K på tastaturet
Billettskriveren skriver ut Antall gjester rapporten
Sjekk rapporten og se om det må gjøres korreksjoner. Erstatt
administratornøkkelen med brukernøkkelen når du er ferdig.
Sett tilbake frontpanelet

•

INFORMASJONEN I ANTALL GJESTER RAPPORTEN
Følgende informasjon blir vist i Antall gjester rapporten

1.

Dato og tid

Dato og tid når rapporten er skrevet ut
2.

Gjester

Antall gjester siden forrige Z-Rapport ble skrevet ut
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Total rapport
Total rapport

Total rapporten viser det totale antall billetter som er skrevet ut siden forrige total
rapport er skrevet ut
Dette kapittel beskriver total rapporten og innholdet

Innhold i dette kapittel
Å skrive rapporten
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Å SKRIVE RAPPORTEN

Totalrapporten kan bli skrevet ut når administratornøkkelen er brukt
Dette gjøres på følgende måte
•
•

Trykk på mellomromstasten på tastaturet
Billettskriveren skriver ut totalrapporten

Total rapporten viser det antall billetter som er skrevet ut siden forrige total rapport
ble skrevet. Totalrapporten kalkulerer totalt antall gjester også når det gjelder
gruppebilletter.
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Innstillinger

INNSTILLINGER

Innstillingene definerer hvordan billettskriveren skal fungere. Disse innstillingene blir
normalt sett ikke endret
Dette kapittel beskriver de forskjellige innstillingsmuligheter og hvordan de blir
endret

Innhold i dette kapittel
Å endre innstillinger
Dato format
Tids format
Merverdighets prosent
Valuta muligheter
Cash Commitment
Nummer sekvens nullstilling
Ny innstilling
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Endre innstillingene
PS! Feil innstillinger kan føre til feil resultat
Sett inn administratornøkkelen, ta bort frontpanelet og trykk på S tasten på tastaturet
for å gåi innstillingsmodus. I dette modus vil alt skje step by step gjennom de ulike
innstillingsmulighetene. Billettskriveren skriver ut gjeldende innstilling for hver
innstillingsmulighet.
Du har to valg i hver innstillingsmulighet, å endre eller fortsette uten endringer. Trykk
på ENTER på tastaturet for å gå til neste innstilling uten endringer. Du må gå
gjennom alle innstillingsmulighetene selv om du ikke ønsker å endre alle.
Dette kapittel beskriver alle innstillingsmulighetene og hva du må gjøre for å endre
dem. Innstillingsmulighetene vil komme i samme rekkefølge som beskrevet i denne
manualen.
DATO FORMAT
Billettskriveren kan bruke tre forskjellige dato format

1.
2.
3.
4.

dd/mm yy. Eksempel 23/2 02 (23 Februar 2002)
mm/dd yy. Eksempel 2/23 02 (23 Februar 2002)
dd/mm/yyyy. Eksempel 23/02/2002 (23 Februar 2002)
yyyy/mm/dd. Eksempel 2002/02/23 (23 Februar 2002)

Skriv inn nummeret på formatet for å endre

TIDS FORMAT
Billettskriveren kan benytte to tidsformat

1.
2.

24 timers format. Eksempel 15:30
am/pm format. Eksempel. 3:30 pm

Skriv inn nummeret på ønsket tidsformat for å endre
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MERVERDIAVGIFT PROSENT
Spesifiser merverdiavgiften. Skriv inn prosentsatsen som gjelder. PS! Ikke skriv inn
noe % tegn

Eksempel. Skriv inn for å spesifisere at merverdiavgiften er på 25% av prisen
VALUTA MULIGHETER
Valuta muligheter gjør det mulig å vise verdien av lokal valuta sammen med f.eks
Euro eller dollar.... Denne verdien er forskjellen mellom lokal valuta og den valuta en
ønsker å vise i tillegg. Skriv inn verdien for å endre. Bruk spesialkode #e for å skrive
en ekstra valuta på billetten

CASH COMMITMENT
I innstillingene oppgis om en ønsker å aktivere Cash Commitment slik at
kassabeholdning skal telles opp før en kan ta X-Rapport og Z-Rapport. Trykk på C for
å veksle mellom å aktivere eller deaktivere denne funksjonen

PS! Du må skrive ut en Z-Rapport dersom det er lagret salg i maskinen før du kan
endre denne innstillingen. Billettskriveren forteller deg om dette må gjøres.
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NUMMERSEKVENS NULLSTILLING
Hver billett blir gitt et billettnummer. Denne innstillingsmuligheten spesifiserer om
billettnummeret skal nullstilles hver gang en Z-Rapport blir skrevet ut. Trykk på C på
tastaturet for å endre innstilling

NYE INNSTILLINGER
Billettskriveren skriver ut en billett med de nye innstillingene når du er ferdig i
innstillings modus. Sjekk at innstillingene er korrekt

Trykk S på tastaturet dersom du vil gå tilbake til innstillingsmodus. Erstatt
administratornøkkelen med brukernøkkelen når du er ferdig og sett tilbake
frontpanelet.
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Knapp innstillingene
KNAPP INNSTILLINGENE
I knapp innstillingene kan du gjøre noen endringer på hvordan billettknappene og
nummerknappene skal brukes

Innhold i dette kapittel
Å endre innstillingene
Billett knapp innstillinger
Nummerknapp innstillingene
Nye innstillinger
Endre knappe navn
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Å ENDRE INNSTILLINGENE
Sett inn administratornøkkelen og ta bort frontpanelet. Trykk B på tastaturet for å gå
til knappe innstillingene.
Knappe innstilling modus er delt opp i to trinn, et for billett knappene og et for
nummer knappene. Billettskriveren skriver ut billetter for hvert trinn. Du må gå
gjennom alle trinn selv om du ikke ønsker å endre alle innstillinger. Trykk på ENTER
for å fortsette uten endringer.
BILLETT KNAPP INNSTILLINGENE
Du kan stenge de billett knappene som ikke er i bruk. Billettskriveren piper for å
indikere at denne billettknappen ikke kan brukes.
Det kan være en god idè å stenge de knappene som ikke er i bruk. Du hindrer da at
billetter blir skrevet ut ved en feiltakelse.
Billettskriveren skriver en billett med gjeldende innstillinger

Trykk på en billettknapp for å ndre innstillingen. En billettknapp som er aktiv viser
(ON) og en som er stengt viser (OFF). Trykk ENTER når du er ferdig med
innstillingene
NUMMER KNAPP INNSTILLINGENE
Du må ta en avgjørelse når det gjelder nummer knappene. Først må du velge om du vil
bruke alle. Så må du bestemme hvordan du vil bruke dem
Billettskriveren skriver ut en billett som spør deg om du ønsker å bruke
nummerknappene. Nummerknappene blir brukt når du ikke ønsker å trykke flere
ganger på billettknappene for kunder som ønsker flere billetter

Trykk Y for å gjøre nummerknappene aktiv eller N for å deaktivere dem
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Dersom du har gjort nummerknappene aktiv må du definere hvordan de skal fungere.
Det er to muligheter gruppe billetter eller enkelt billetter.
Gruppe billetter er når en billett kan brukes for mer enn en person. Du bruker
nummerknappene for å spesifisere antall gjester på billetten. Eksempel: Trykk
nummer knapp 5 og billettknapp 3 for å skrive ut en billett for fem gjester.
Enkelt billetter er når billettskriveren skriver ut en billett for hver gjest. Du kan bruke
nummer knappene for å spesifisere antall billetter. Eksempel: Trykk på nummer
knapp 5 og billettknapp 3 for å skrive ut fem billetter.

Trykk G for å velge gruppe billetter og S for å velge enkelt billetter
NYE INNSTILLINGER
Den siste billetten viser innstillingene etter du har gjort endringer. Sjekk at den er
korrekt

PS! Sjekk at du ikke har stengt en billett knapp som er i bruk. Det er ikke bra at en
billett knapp er stengt når du skal bruke den.
Trykk B for å gå tilbake til knappe innstillingene dersom du vil gjøre endringer.
Erstatt administratornøkkelen med brukernøkkelen og sett tilbake frontpanelet når du
er ferdig.
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ENDRE KNAPPE NAVN
Et billett knappe navn er en kort informasjon som kan skrives på billetten. Du kan
bruke spesial kommandoen #s for å skrive billett knappe navn på billetten.
•

Sett inn administratornøkkelen, ta bort frontpanelet og trykk N på tastaturet.
Billettskriveren skriver ut følgende billett.

•

Trykk på billett knappen som du ønsker å skifte navn på. Billettskriveren skriver
da ut en billett med gjeldende navn

•

Skriv inn et nytt navn. Bruk piltastene for å flytte innsettingspunktet. Trykk DEL
for å slette bokstaver

Trykk SHIFT for å få stor bokstav. Trkk aldri SHIFT sammen med en annen tast på
samme tid.
Bruk ALT og en piltast for å plassere innsettingspunktet på siste posisjon i valgte
pilretning. Eksempel: ALT og så piltast mot høyre setter innsettingspunktet i enden av
linjen
•

Trykk ENTER for å avslutte. Billettskriveren skriver ut en billett med det nye
billett knappe navnet.
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Å stille tilbake nummer sekvensene

Å STILLE TILBAKE NUMMER SEKVENSENE
Denne funksjonen nullstiller alle billettnummer brukt på billettene

Innhold i dette kapittel
Billett nummer sekvenser
Å nullstille nummer sekvenser
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BILLETT NUMMER SEKVENSER
Det er seksten billett nummer sekvenser i billettskriveren. De er numrert 1 til 15
og en vanlig sekvens.
Spesial koden #n skriver billettnummer på billettene. Du kan skrive ut
billettnummer fra en spesiell nummer sekvens (f.eks #n 11) eller du kan skrive et
nummer fra en vanlig sekvens (#n) Billett nummer sekvensen vil øke for hver
gang det blir skrevet med et unntak dersom samme nummer sekvens blir skrevet
mer enn en gang på samme billett.
Mange billett knapper kan dele samme nummer sekvens
Å NULLSTILLE BILLETT NUMMER SEKVENSER
Du kan nullstille en nummersekvens eller alle
Sett inn administratornøkkelen, ta bort frontpanelet og trykk Q på tastaturet.
Følgende billett blir da skrevet ut

Skriv inn nummersekvensen du ønsker å nullstille eller skriv 16 for å nullstille
alle.
Trykk ENTER uten å skrive noe for å avslutte uten endringer. Følgende billett
skrives da ut.

Billettskriveren skriver ut følgende billett dersom en sekvens nullstilles
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Skifte dato

SKIFTE DATO
Dato blir normalt skrevet på billettene
Dette kapittel beskriver hvordan en endrer dato

Innhold i dette kapittel
Å skifte dato
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ENDRE DATO
Sett inn administratornøkkelen, ta bort frontpanelet og trykk D på tastaturet. Følgende
billett blir da skrevet ut

Skriv inn dato på samme måte som informasjon på billetten. Du må alltid trykke ENTER
mellom hver verdi (se eksempel under)
Eksempel
Vi ønsker å sette inn 7 mars 2002 og bruker dato format 1
Skriv inn dag og trykk ENTER, skriv inn måned og trykk ENTER, skriv inn år og trykk
ENTER
Skriv 07 og ENTER
Skriv 03 og ENTER
Skriv 02 og ENTER
Billettskriveren skriver da ut en billett med ny dato
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Endre klokkeslett

ENDRE KLOKKESLETT
Klokkeslett er normalt skrevet på billettene
Dette kapittel beskriver hvordan du endrer klokkeslett

Innhold i dette kapittel
Å endre klokkeslett, 24 timers format
Å endre klokkeslett, 12timers format
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ENDRE KLOKKESLETT, 24 TIMERS FORMAT
Sett inn administratornøkkelen, ta bort frontpanelet og trykk H på tastaturet. Følgende
billett skrives ut

Skriv inn time og ENTER, skriv inn minutt og ENTER. Skriv alltid to siffer
Eksempel:
Vi ønsker å skrive 14:27
Skriv 14 deretter trykk ENTER
Skriv 27 deretter trykk ENTER
Billettskriveren skriver ut billett med det nye klokkeslettet

ENDRE KLOKKESLETT, 12 TIMERS FORMAT
Sett inn administratornøkkelen, ta bort frontpanelet og trykk H på tastaturet. Følgende
billett skrives da ut

Skriv inn time og ENTER, skriv inn minutt og ENTER og dersom det er am (a) eller pm
(p) og deretter ENTER. Skriv alltid to siffer. Skriv a for am og p for pm
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Eksempel
Vi ønsker å skrive 2:27pm
Skriv 02 og deretter trykk ENTER
Skriv 27p og deretter trykk ENTER
Billettskriveren skriver da ut en billett med det nye klokkeslettet
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Vedlikehold
VEDLIKEHOLD
Billettskriveren trenger ikke mye vedlikehold. Den er laget for å fungere uten problem.
Det er ikke blekkpatroner som kan gå tomme. Det eneste som må byttes er billetter.

Innhold i dette kapittel
Skifte billettrull
Vedlikehold
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SKIFTE BILLETTRULL
Skift billettrull på følgende måte
•
•
•

Åpne lokket
Se hvordan gammel rull er satt inn og fjern den
Sett inn ny billettrull og før papiret inni skriverhodet så langt du kan

•

Trykk på R på tastaturet for å starte motoren og før papiret gjennom skriverhodet

•

Ta ned lokket og steng
VEDLIKEHOLD

Billettskriveren trenger ikke spesielt vedlikehold for å fungere. Bruk en klut for å
rengjøre
PS! Ikke bruk kjemikalier eller lignende som kan ødelegge plastikken (white spirit ..)
PS! Ikke bruk noen harde gjenstander for å rengjøre skriverhodet. Dette kan ødelegge
hodet.
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Hurtigtaster
HURTIGTASTER

Dette kapittel gir en oversikt over hurtigtaster for å skrive rapporter, endre
innstillinger osv.
Tast

Funksjon

A
B
C
D
H
K
M
P
Q
R
S
T
X
Z

Kunderapport
Endre knappe innstillinger
Korreksjoner
Endre dato
Endre klokkeslett
Antall kunder rapport
Salgs rapport
Endre priser
Nullstille nummer sekvensene
Papirmating
Endre knappe innstillingene
Endre billett tekst
X-Rapport
Z-Rapport

Mellomromstast Total rapport
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