Användarguide: Restaurangbranschen
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Välkommen
Tack för att du har valt iZettle Pro.
Med denna steg-för-steg-guide kommer du att ha
koll på de grundläggande funktionerna i iZettle
Pro och kunna sälja från din iPad på nolltid.
När du känner att du förstår systemet kan du även
se våra andra guider för att komma igång med de
mer avancerade funktionerna som Lager, Lojalitet
eller Personalhantering.

Ordförklaringar
Nedan följer en ordlista med vanliga termer som används i den här guiden.
Därefter introducerar vi dig till begreppet produkthierarki. Fundera på vilken
produktklassificering du vill ha, innan du börjar använda systemet.

Artikelnummer:

Artikelnummer/produktens streckkod

Öppen
prissättning:

En produkt utan fast pris där du kan ange priset i
kassasystemet.

Avdelningar:

Den högsta nivån av produktklassificering (t.ex. ”Mat” och
”Drycker”).

Portioner:

Portioner är en fraktionerad mängd av en hel produkt (att
sälja ett ”glas vin” är en fraktionerad mängd av en hel flaska).

Instruktioner:

Preferenser för kostnadsfria tillägg (t.ex. instruktionen
”Välstekt” vid beställning av kött eller ”Sojamjölk” vid
beställning av kaffe).

Produkter:

Kategorier:

En undergrupp till Avdelning. (Kategorin ”Varma drycker”
tillhör avdelningen ”Drycker”. Kategorin ”Söta bakverk”
tillhör avdelningen ”Mat”.)

Produkterna som säljs. Var och en är associerad med en
kategori. (En produkt, som ”Croissant”, tillhör en kategori,
exempelvis ”Söta bakverk” vilket i sin tur hör till avdelningen
”Mat”.)

Tillvalsgrupper:

Knapplayout:

Layout av produkt/knapp inom en kategori

En gruppering av avgiftsbelagda produkter och/eller
instruktioner som ska tillämpas på en produkt. (”Kött” kan
ha en ytterligare avgiftsbelagd produkt som t.ex. ”Pommes
frites”, utöver tillagningsinstruktioner som ”Välstekt”). Dessa
extra val visas tydligt under tillvalsgrupperna på din iPad.

Layout per
terminal:

Terminalens huvudskärm, som visar alla kategorierna
längst ner.

Tvinga
synkronisering:

Meddelanden:

Förinställda instruktioner som kan tillämpas på produkter vid
beställningstillfället – dessa skiljer sig från instruktionerna
eftersom de inte är obligatoriska val som ska göras vid
en beställning. (T.ex. ”Ingen ost”, ”Ingen majonnäs”, ”Inga
nötter”).

Den här funktionen tvingar en synkronisering mellan Backoffice och din iPad som speglar de ändringar som du gör i
Backoffice (välj ”Alla produkter och all försäljning har synkats” på terminalens inloggningsskärm, längst ner till vänster).

Volymprissättning: En produkt vars försäljningspris beräknas efter vikt eller
volym

iZettle Pro-appen

Inloggnings-/PIN-skärmen

Säljskärmen

Bord

Det här är det första du ser i appen. För att logga in på din kassaterminal
anger du helt enkelt din PIN-kod (standard-PIN är 1234).

Det här är navet i din app. Härifrån når du dina kategorier, bord, funktioner
och inställningar och väljer dina produkter för en beställning. När produkterna har lagts till i en beställning visas delsumman till vänster på skärmen.

Från den här skärmen kan du nå dina bordsområden och lägga in
beställningar för borden. Du kan redigera dina bordsområden så att de står
på samma sätt som i dina egna lokaler.

Funktionsmenyn

Inställningar

Vanliga frågor

Med den här skärmen får du tillgång till avancerade funktioner. Här kan du
leta efter beställningar, lägga till rabatter, skapa ett presentkort och se dina
onlinebeställningar. Från den här skärmen kan du också gå in i utbildnings
läget.

Här kan du ställa in din app helt efter det som passar din verksamhet. Det
är här du lägger till medarbetare, skapar rabatter, konfigurerar skrivare och
kör dina z-dagrapporter.

Har du en fråga om funktionerna? I så fall finns det ett antal sökbara vanliga
frågor i appen (på engelska).

Backoffice – översikt på datorn

Översikt

Rapporter

Lägga till produkter

I översikten kan du snabbt få koll på hur det har gått för ditt företag idag och
de senaste sju dagarna. Det finns ett antal standardwidgets samt ytterligare
widgets som kan läggas till och tas bort från översikten.

Under Rapporter hittar du finansiella rapporter och affärsinformation. Dina
uppgifter visas som diagram och i tabellform för ett eller flera datum. Du kan
även välja att ladda ner uppgifterna.

Under Produkter kan du lägga till produkter och information som gäller en
viss produkt.

Recept

Tidrapporter

Recepten ingår i lagerhanteringssystemet. Du kan skapa recept för dina
produkter och sedan nedjusteras ditt lager allteftersom produkterna säljs.

Via Backoffice kan du se och exportera personalens start- och sluttider
under en arbetsdag.

Kom igång
Följande avsnitt hjälper dig att komma igång med dina
produkter. Andra funktioner och inslag beskrivs senare.
Innan du använder systemet
Produktträdet nedan visar förhållandet/hierarkin mellan
Avdelningar, Kategorier och Produkter. Det bästa är att redan
från början klassificera produkterna. Det kommer också att
vid ett senare tillfälle ge dig mer detaljerade och användbara
försäljningsrapporter.
Tips! Alla produkter måste ingå i en avdelning och en kategori

Produktöverföring
Använd vår mall för att ladda upp dina produkter i stora partier till Backoffice:
1. Logga in i Backoffice (ditt användarnamn och lösenord skickas
till dig när du laddar ner appen i App Store)
2. I det vänstra sidofältet klickar du på Produkter > Produkter
3. På produktskärmen klickar du på
Ladda upp produkter > Ladda ner mall
4. När du har avslutat nedladdningen öppnar du excelfilen
uploadTemplate.xlsx

Tips! Produktöverföringen är endast till för en första överföring. Senare tillägg
och redigering gör du i Backoffice eller i appen.

MAT

AVDELNINGAR

KATEGORIER

SÖTA
BAKVERK

PRODUKTER

CROISSANT

KANELBULLE

DRYCK

VARMA
DRYCKER

KALLA
DRYCKER

VÄSTERBOTTEN

ESPRESSO

COCA COLA

BROCCOLI

LATTE

SPRITE

PAJER

Fylla i mallen

Anmärkning

1.

I nedre delen av mallen väljer du fliken Momssatser
och anger alla de momssatser som du troligen
kommer att använda. Använd den här länken som
referens.

Momssats:

På fliken Momssats väljer du vad du behöver per system:
1= 6 %, 2 = 12 %, 3 = 25 %, 0 = ingen moms. Notera att
du inte kan ange procenttecken i excelfilen – då laddas
den inte upp korrekt.

2.

Därefter väljer du fliken Kategori och anger
dina kategoriattribut. Exemplet nedan följer den
ursprungliga produkthierarkin som visades på sidan
1.

Kategori:

Ange namnet exakt som det står på fliken Kategorier.

3.

Slutligen väljer du fliken Produkter för att fylla i de
olika produktattributen

Avhämtningspris och moms:

Om det skiljer sig från standardpris och moms.

Kolumn I & J:

Även om du inte vill använda Prissatt efter vikt eller
Öppen produkt måste du ändå ange ett ”0”-värde
i båda spalterna för att mallen ska kunna laddas upp
ordentligt.

Andra egenskaper:

Som du ser finns det flera andra spalter i mallen, men
för att du snabbt ska kunna komma igång föreslår vi att
du lämnar dem tomma just nu.

Ladda upp produkter

1. Fyll i mallen och spara den på din dator.
2. I den vänstra menyn i Backoffice väljer du
Produkter > Produkter, sedan klickar du
längst upp till höger på Ladda upp produkter
> Bläddra bland filer. Välj sedan filen från din
dator och Ladda upp.
3. Nu har du överfört dina produkter till
Backoffice. Du kan se en lista över dina
produkter under Produkter > Produkter.

iPad-synkronisering och försäljningsskärm
Nu finns alla de produkter som du precis har laddat upp
på försäljningsskärmen på din iPad.
1.

Öppna iZettle Pro-appen

2.

Logga in med standardlösenordet (1234)

Om du redan är inloggad i appen kan du klicka på Alla produkter
och all försäljning har synkats, nere till vänster.

Du kommer direkt till försäljningsskärmen.

Du kan börja behandla transaktioner redan här, om du bara behöver
en enkel struktur. Kanske är den här strukturen alltför enkel för
dina behov? Läs vidare om hur du kommer igång med några av de
vanligaste, mer avancerade, funktionerna för restaurangbranschen.

Redigera produkter

1.

Logga in i Backoffice

2.

I menyn till vänster klickar du på
Produkter > Produkter och sedan väljer du
en produkt i listan och klickar på Redigera.

3.

På produktskärmen kan du efter behov ändra på diverse
egenskaper som visningsnamn, kategori och pris. När du är
klar med dina ändringar klickar du på Uppdatera produkt,
längst ner till höger. Klicka sedan på Tillbaka till produkter
för att återvända till den huvudsakliga produktlistan.

4.

Som du ser så finns det även andra flikar i menyn: Portioner,
Instruktioner, Tillvalsgrupper, Variantgrupper. Dessa måste
ställas in separat innan de kan tillämpas på en produkt.

Ställa in produktmodifierare
Portioner
Man kan ställa in portioner för att ändra en produkts standardstorlek
och pris, vilket sedan visas på iPadens huvudsakliga försäljningsskärm.
En cappuccino kan exempelvis säljas i olika storlekar: liten, mellan
eller stor
1.

Vin:

glas, karaff

Öl:

30 cl, 50 cl

Kaffe:

liten, mellan, stor

Klicka på Produkter > Portioner i den vänstra menyn, i

Backoffice

2.

Här är några exempel på portioner:

Längst upp till höger klickar du på Lägg till portion och
fyller i visningsnamnet. Välj sedan en färg och klicka på
Skapa. Upprepa sedan samma steg för att lägga till så
många portioner du vill.

Instruktioner

Instruktioner är produktattribut och kostar alltså inget extra för
kunden. ”Medium” och ”välstekt” är exempel på instruktioner som
kan tillämpas på en produkt som ”Kött”.
Om du vill lägga till eller redigera instruktionerna gör du det under
Produkter > Instruktioner.
Andra exempel är:
Te och örtte:

English breakfast, Earl Grey, grönt te, jasmin,
pepparmint, kamomill

Mjölk till kaffet:

Sojamjölk, lättmjölk, laktosfri mjölk

Potatis som tillbehör:

Nypotatis, pommes frites, potatismos

Ställa in tillvalsgrupper
Tillvalsgrupper kan tillämpas på produkter så att de visas som ett
extra val när produkten säljs. En tillvalsgrupp kan omfatta ytterligare
produkter som t.ex. tillbehöret ”Pommes frites” eller en instruktion
som ”välstekt”.

3.

I sökrutan för instruktioner, letar du upp den instruktion du
vill lägga till (t.ex. ”Sojamjölk”).

4.

Upprepa samma steg för att lägga till så många
instruktioner som behövs. När du är färdig sparar du genom
att klicka på Skapa grupp längst ner till höger.

Instruktioner
1.

2.

Klicka på Tillvalsgrupper i den vänstra menyn i Backoffice
och sedan Skapa tillvalsgrupp.

Fyll i ett gruppnamn (t.ex. “Mjölkpreferenser”) och sedan
Lägg till instruktion nere till höger.

Förutom instruktioner kan du även skapa en tillvalsgrupp med produkter som man betalar för. ”Toast” kan exempelvis ha alternativ som
kostar extra, som ”smör” och ”sylt”. Upprepa samma steg som ovan,
men den här gången väljer du istället Lägg till produkt.

Länka modifierare till produkter
När du nu har ställt in de avancerade funktionerna (portioner, instruktioner,
tillvalsgrupper osv.) kan du tillämpa dessa på olika produkter.

Alternativ/instruktioner
Tillvalsgrupper på iPad
1.

Klicka på Produkter > Produkter i den vänstra menyn i
Backoffice och välj sedan att redigera den produkt som du
vill lägga till extra tillval för (t.ex. en latte ).

Logga in på din terminal på iPaden och välj den produkt som du just har
lagt till en tillvalsgrupp för. En popup-ruta visas där du kan välja alternativ.

Portioner

2.

Välj fliken Tillvalsgrupper och klicka på Använd befintlig
grupp. I rutan för ”Sök grupper” väljer du den tillvalsgrupp som
du vill associera med denna produkt. Klicka sedan på Använd
för att länka denna grupp till produkten. (Vi vill exempelvis
länka ”Latte” till gruppen ”Mjölkpreferenser” som vi skapade
tidigare.)

1.

Klicka på Produkter > Produkter i den vänstra menyn i
Backoffice och välj sedan att redigera den produkt som du vill
lägga till portioner för. (Vi använder här samma exempel som
förut, att lägga till en mjölkpreferens till ”Latte”.

2.

På skärmen för ”Latte” väljer du fliken Portioner och klickar
sedan på Lägg till portion längst ner till höger.

3.

Välj önskad portion i listrutan Välj portion.

4.

För produkten ”Latte” vill du kanske ange storleken – ”Liten”.
Därefter anger du pris för kaffestorleken och ett avhämtnings
pris om det behövs. Här kan du även ändra inköpspriset för
kaffestorleken ”Liten”. Klicka sedan på Spara.

5.

Fortsätt att lägga till så många portioner som behövs. I vårt fall
vill vi även lägga till storleken “Stor” till vår latte.

Obs! Till skillnad från tillvalen har portioner både pris och kostnad knutna till
dem och kommer därför inte att dyka upp som en popup-ruta när du väljer
produkten. Istället läggs portionerna till i terminalens layout.

Ytterligare funktioner
Meddelanden

Den här funktionen ger dig möjlighet att skapa fördefinierade
meddelanden som kan användas regelbundet när du hanterar en
beställning t.ex. ”Ingen ost” eller ”Ingen majonnäs”.
1.

Klicka på Produkter > Meddelanden i den vänstra menyn i Backoffice

2.

Längst upp till höger klickar du på Skapa meddelande, anger meddelandet
och klickar sedan på Spara.

Obs! Trots att du kan skapa meddelanden när du vill på iPad-terminalen,
rekommenderar vi att du skapar så många meddelanden som du
behöver innan du börjar med försäljningen. Då går det smidigare när du
hjälper dina kunder!

Varianter
Denna funktion gäller endast för detaljhandeln och vi kan därför hoppa över
den här.

Layout
Ändra layout: Vid det här laget har du ställt in alla dina produkter, tillval och
portioner. Nu är det dags att organisera layouten på din terminal/iPad.

1.

Klicka på Layouter > Layout per terminal >
Hantera standardknapplayouter via den vänstra menyn i Backoffice

2.

Här visas standardterminalen som skapas när du lägger till kategorier.

3.

Samma layout visas på din terminal/iPad (se nedan). Med bara några få
steg kan du optimera layouten så att den passar dina behov.

4.

Den första knappen längst upp till vänster är en standardknapp som
skapas automatiskt, men den innehåller inte några produkter. Eftersom
knappen är överflödig är det därför lika bra att ta bort den. Det gör du
genom att klicka på det lilla krysset i knappens övre högra hörn. Sedan
klickar du på Spara ändringar längst ner till höger.

5.

Knappen försvinner och layouten rättar automatiskt till sig.

6.

Om du själv vill omorganisera layouten på knapparna klickar du på symbolen med tre streck i knappens övre vänstra hörn och drar knappen till
den nya platsen.

7.

När du har organiserat din kategorilayout vill du kanske också ändra
knapplayouten (för produkter) inom varje kategori.

8.

Klicka på Layouter > Knapplayouter i den vänstra menyn i Backoffice.
Här kan du sedan ta bort eller flytta knappar på samma sätt som
beskrivs ovan.

9.

Längst upp i menyraden finns det en knapp som heter Lägg till
portionskontroll. Klicka på den och välj de portionskontroller som du
vill lägga till. Det mest effektiva är att placera alla dina portioner längst
upp på skärmen.

10. När du är nöjd med knapplayouten klickar du på Spara ändringar
längst ner till höger.

Standardlayout
Flera terminaler
1.

2.

Om du har fler än en terminal ser du en lista över dem i Layouter >
Layout per terminal

Allt kommer automatiskt att ställas in till en standardlayout, men du
kanske vill att ”Terminal 1” ska ha en annan layout än ”Terminal 2”.

3.

Då klickar du på den terminal som du vill anpassa och sedan Använd
anpassade knapplayouter.

4.

Klicka på Lägg till knapplayout i den övre menyn och välj sedan de
kategorier som du vill lägga till. När du har lagt till alla knappar som
behövs klickar du på Spara ändringar längst ner till höger.

5.

Upprepa samma steg för de övriga terminalerna efter behov.

6.

Om du bestämmer dig för att ändå använda standardlayouten väljer du
den aktuella terminalen och klickar på Återställ till standard.

Anpassa säljskärmen
Det kan hända att du har en stor mängd produkter
organiserade efter en traditionell layout (kategorier
längst ner, och produktlayout inom dessa), men du
använder förmodligen vissa produkter mer än andra.
För att effektivisera det dagliga arbetet kan du ha en skärm
för det du säljer mest av, som då blir din standardskärm
för de mest använda/populära produkterna.

1.

Klicka på Layouter > Knapplayouter i menyn till vänster, följt av
Skapa knapplayout längst upp till höger.

2.

Ange ett layoutnamn (t.ex. ”Huvudskärm”), välj en färg och
klicka sedan på Skapa.

3.

Den nya layouten läggs till i listan över knapplayouter. Välj din
nya layout och klicka på Hantera knappar.

4.

Nu har du utrymme för 42 knappar. Kom ihåg att du kan behöva
använda dig av Lägg till portionskontroll utöver produkter.

5.

Längst upp på skärmen klickar du först på Lägg till
portionskontroll (om du använder portioner). I listrutan väljer
du sedan lämpliga portioner. Klicka därefter på Lägg till
produkt, välj lämpliga produkter i rutan ”Sök efter produkter”
och klicka sedan på Lägg till.

6.

Omorganisera dina knappar som du vill. Låt portionerna ligga
längst upp på skärmen så att arbetet blir så effektivt som möjligt.

Lägga till en enkel skärm
Det kan hända att du kanske har ett mindre och mer målinriktat sortiment
av produkter som får plats på en och samma skärm utan att du behöver
använda en kategoriknapp. (Kom ihåg att skärmen har plats för 42 knappar,
vilket också innefattar portioner).

1.

Klicka på Layouter > Layout per terminal i menyn till vänster. Välj
sedan en terminal och därefter Använd anpassade knapplayouter.

2.

Längst ner till höger klickar du på Spara ändringar vilket tar bort alla
layouter.

3.

I menyn till vänster klickar du på Layouter > Knapplayouter > Skapa
knapplayout längst upp till höger.

4.

5.

Ange ett layoutnamn (t.ex. ”Huvudskärm”), välj en färg och klicka sedan på Skapa.

Den nya layouten läggs till i listan över knapplayouter. Välj din nya
layout och klicka på Hantera knappar.

6.

Nu har du utrymme för 42 knappar. Kom ihåg att du kan behöva
använda dig av Lägg till portionskontroll utöver produkter

7.

Längst upp på skärmen klickar du först på Lägg till portionskontroll
(om du använder portioner). I listrutan väljer du sedan lämpliga
portioner. Klicka därefter på Lägg till produkt, välj lämpliga produkter
i rutan ”Sök efter produkter” och klicka sedan på Lägg till.

8.

Omorganisera dina knappar som du vill. Låt portionerna ligga längst
upp på skärmen så att arbetet blir så effektivt som möjligt.

Ytterligare funktioner
När du nu har laddat upp och redigerat dina produkter i Backoffice
är det dags att ställa in din terminal/iPad så att den passar behoven
för just din verksamhet.

Skapa bordsområden
I iZettle Pro-appen är det enkelt att skapa egna bordsområden.
1.

Logga in på appen och välj Inställningar.

5.

Bordet visas på skärmen. Du kan nu trycka på bordet på skärmen
och dra det till den plats där du vill ha det.

2.

I vänster sidopanel väljer du Bord > Skapa nytt bordsområde och
anger ett områdesnamn, t.ex. “Bar”. Välj sedan Spara.

6.

Välj

7.

Upprepa steg 1–3 för att lägga till fler bordsområden. Om du har
många bordsområden och vill lägga till eller redigera layouten,
väljer du Bordsområden i listan under Redigera bord. Där kan du
välja vilken layout du vill redigera.

8.

För att välja vilket bordsområde som ska visas som standard på din
iPad-terminal kan du trycka på alternativet Välj vilket bordsområde
som ska vara standard på denna terminal under bordsinställningarna
och välja bordsområde från listan.

3.

Välj Redigera bord.

4.

Välj Lägg till nytt bord och ange ett bordsnummer, t.ex. ”101”. Välj
därefter Lägg till. Nu kan du välja ditt bords form och storlek.

för att återgå till skärmen för bordsinställningar.

Inställningar
Längst upp till vänster på huvudskärmen väljer du
Inställningar genom att klicka på kugghjulssymbolen.
De olika inställningarna visas till vänster.

Kategorier
Produkter
Portioner
Tillvalsgrupper
Knapplayouter

Eftersom de redan har ställts in via
Backoffice behöver du inte redigera dem
igen. Om du ändå vill ändra på något i
dessa funktioner, rekommenderar vi att
du gör det från Backoffice för att få ett
bättre resultat.

Bord:

Om du behöver bordshantering i din
verksamhet (t.ex. en restaurang).

Rabatter:

Ställ in rabatter (t.ex. Happy Hour).

Användare:

Lägg till användare och hantera åtkomst (om
du t.ex. inte vill att personalen ska kunna
ändra inställningar).

Vi hjälper dig!
https://www.izettle.com/help
Tel: +46 8 535 279 53

