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1 TAMPOS Kassasysteem starten
TAMPOS Kassasysteem wordt automatisch opgestart wanneer je computer/laptop
aanzet. Wanneer het kassasysteem afgesloten is, kan je kassasysteem via bureaublad
op starten door dubbel te klikken op icoon TAMPOS, zie figuur

1.1 Programma Afsluiten
Als je op button
klikt zal het programma afgesloten worden en
automatisch back-up gemaakt worden in Data schijf in map ‘D:\TAMPOS\Backup’.
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1.2 Bedrijfsgegevens
Ga naar menu Manager en kies Inloggen.

Nadat je juiste wachtwoord ingevoerd hebt, heb je toegang tot alle mogelijkheden van
het TAMPOS kassasysteem.
Ga naar menu Stamgegevens en dan naar Bedrijfsgegevens om gegevens van het
bedrijf in te voeren. Je ziet dan volgende scherm:

Type naam van het bedrijf en druk op TAB toets om adres in te voeren. Als je
vervolgens weer TAB drukt zal het programma automatisch springen naar de volgende
invoer regel.
Als je Shift+TAB drukt zal het naar de vorige invoer regel springen. Na dat je de
gegevens ingevoerd hebt druk je op button Opslaan.
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Door rechtermuisknop op Logo te klikken en selecteer Load. Hiermee kan je logo
in BMP formaat selecteren. Logo hoogte is te wijzigen, standaard is 80.
Nadat je alle bedrijfsgegevens ingevoerd hebt, kan je button ‘Afsluiten’ klikken om
het scherm af te sluiten.
1.3 Voorkeuren
Ga naar menu Stamgegevens en dan naar Voorkeuren om gegevens van het
voorkeuren in te voeren. Je ziet dan volgende scherm:

Afdrukken
Tabblad Afdrukken bepaal je de teksten voor de Kassabon o.a. kop- en voet tekst.
Selecteer Kassabon printer als je een bon printer aangesloten hebt.
Selecteer Kassabon Kop tekst Afdrukken als je Kassabon Kop tekst op de bon wilt
afdrukken.
Selecteer Kassabon Logo Afdrukken als je logo op de bon wilt afdrukken.
Selecteer Kassabon Openingstijden Afdrukken als je openingstijden tekst op de bon
wilt afdrukken.
Administratie, E-mail en FTP
Hierin bepaal je Manager wachtwoord, extra back-up schijf, foto map en eventueel
FTP gegevens.
Door ‘Totalen verbergen’ te selecteren worden de totalen in het overzichten
verborgen.
Administratie wachtwoord is te wijzigen via button ‘Wijzigen’.
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Hierin kan je een extra back-up schijf selecteren. Programma gegevens worden
automatisch gebackupd op de extra back-up schijf wanneer je programma afsluit.
Kassabon
Hierin bepaal je of het winkel zondags gesloten is en/of wijzigings blokkade moet
komen voor het verkopen van artikelen, zoals wijzigen van artikelprijs.
Klanten Display

Wanneer je klanten display op je computer aansluit selecteer je ‘Klanten Display
Module’. Selecteer aangesloten Com poort en BaudRate.
Elektronische Kassalade

Wanneer je een elektronische kassalade op je computer aansluit selecteer je
‘Elektronische Kassalade Module’. Selecteer aangesloten printer en op welke printer je
printer aangesloten hebt. Selecteer: ‘Lade openen bij contante betalingen’, als je lade
automatisch wilt openen bij contante betalingen.
1.4 Printer Setup
Ga naar menu Bestand en dan naar Setup Printer om de printer te selecteren.
Kies de gewenste printer en sluit het af door OK button te selecteren.
1.5 Personeel
Ga naar menu Stamgegevens en dan naar Personeel om een overzicht te zien van alle
personeel leden. Je ziet dan volgende scherm:
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Hierin kun je direct personeel gegevens invoeren.
Kies Button Nieuw als je nieuwe personeel wilt invoeren.
Kies Button Wijzig als je personeel wilt wijzigen of verwijderen.
Kies Button Afdrukvoorbeeld als je overzicht wilt zien.
Kies Button Afsluiten om het scherm af te sluiten.
1.5.1 Personeel Invoeren
Ga naar menu Stamgegevens en dan naar Personeel om een overzicht te zien van alle
personeel leden. Kies Button Nieuw als je nieuwe personeel wilt invoeren.
Type Naam van de Personeel. Selecteer Personeel Status ‘Actief’ en klik op button
Wijzigen om Pincode van Personeel te bepalen. Klik op Afsluiten button.
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2 Betalingsoverzicht Kassa Verkoop
Ga naar Menu Orders en kies Betalingsoverzicht Kassabonnen. Je ziet dan volgende
scherm Betalingsoverzicht Kassabonnen:

Dit is het betalingstransactie overzicht.
Kies Button Afdrukvoorbeeld als je betalingstransactie overzicht wilt afdrukken.
Kies Button Exporteren als je betalingstransactie overzicht wilt exporteren. Export
bestand is te openen in Excel.
Kies Button Afsluiten als je betalingstransactie overzicht wilt afsluiten.
Zoeken
Als je een kolom kiest en je typt wat je zoekt zal je zien dat het rood wordt wat je
zoekt, het programma zoekt namelijk binnen de kolom. Vervolgens kan je enter
drukken als je denkt dat je het gevonden hebt.
Filtering
Als je driehoek van de kolom aanklikt kan je het filteren.
Sorteren
Als je op kolomnaam aanklik zal het programma automatisch oplopend sorteren. Als
je nog een keer klikt, zal het programma automatisch aflopend sorteren.
Filtering op Betaal datum
Als je Kassabon Betaal Begin en Eind Datum invoert, kan je de inkoop kassabonnen
filteren op kassabon betaal datum.
Filtering op kaarten
Als je button ‘Alle kaarten’ klikt, worden alle betalingstransactie overzicht getoond in
het overzicht.
Als je button ‘Actieve kaarten’ klikt, worden alleen actieve betalingstransactie
overzicht getoond in het overzicht.
Als je button ‘Gearchiveerde kaarten’ klikt, worden alleen gearchiveerde
betalingstransactie overzicht getoond in het overzicht.
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3 Artikelen
Door Menu Artikelen te selecteren zie Artikelen overzicht.

Zoeken:
Type het zoek woord in het vak Omschrijving. Artikelen worden gefilterd op het
zoekwoord.
Buttons:
Klik op Wijzig button om een nieuwe Artikel in te voeren.
Klik op Nieuw button om een nieuwe Artikel in te voeren.
Klik op Afdrukvoorbeeld button om artikel overzicht af te drukken.
Klik op Exporteren naar Disk button als je overzicht wilt exporteren naar een Schijf.
Export bestand is te openen in Excel.
Klik op Importeren vanuit Disk button als je overzicht wilt importeren van een Schijf.
Klik op Afsluiten als je scherm wilt afsluiten.
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3.1 Nieuwe Artikel

Er wordt automatisch artikel nummer genereerd.
Vul artikel omschrijving.
Selecteer Artikelgroep en Artikelsubgroep.
Bepaal Bedrag inc. BTW en selecteer BTW Percentage.
Klik op

button om een Foto te selecteren

Buttons:
Klik op Nieuw button om een nieuwe Artikel in te voeren.
Klik op Opslaan button om de gewijzigde Artikel gegevens te bewaren.
Klik op Annuleer button om de gewijzigde Artikel gegevens te annuleren.
Klik op Verwijder button om een Artikel te verwijderen.
Klik op ‘Afsluiten’ als je scherm wilt afsluiten.
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4 Financiële Administratie
4.1 Inkomsten en Uitgaven
Ga naar menu Inkomsten en Uitgaven. Je ziet dan volgende scherm Inkomsten / BTW
/ Omzetoverzicht Overzicht:

U kunt hier Inkomsten en Uitgaven Overzicht opvragen. Selecteer begin- en
einddatum als u Z-Rapportage wilt hebben. Hierin zijn de geldtransacties terug
te vinden per mutatie.
Klik op Afdrukken X-Rapportage button om een X-Rapport uit te printen:
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Klik op Inkomsten en Uitgaven / BTW / Omzetoverzicht Afdrukvoorbeeld of
Afdrukken voor het overzicht.
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5 Kassa Verkoop
Ga naar Menu Orders en kies Kassa. Je ziet dan volgende scherm Overzicht Verkoop:

Zoeken
Als je een kolom kiest en je typt wat je zoekt zal je zien dat het rood wordt wat je
zoekt, het programma zoekt namelijk binnen de kolom. Vervolgens kan je enter
drukken als je denkt dat je het gevonden hebt.
Filtering
Klik op button ‘Totalen en filter’ als u filtering wilt toepassen.
Als je driehoek van de kolom Betaling methode aanklikt kan je het Betalingen filteren
op Betaling methode.
Zo kan je ook filteren op de andere kolommen.
Sorteren
Als je op kolomnaam aanklik zal het programma automatisch oplopend sorteren. Als
je nog een keer klikt, zal het programma automatisch aflopend sorteren.
Buttons
Kies Button Wijzig als je kassabon gegevens wilt wijzigen.
Kies Button Nieuw als je nieuwe kassa wilt invoeren.
Kies Button Afdrukvoorbeeld als je overzicht wilt afdrukken.
Kies Button Exporteren als je overzicht wilt exporteren naar Excel. Export bestand is
te openen in Excel.
Kies Button Afsluiten als je Overzicht wilt afsluiten.
Filtering op datum
Als je Kassabon begin- en einddatum invoert, kan je de kassabonnen filteren op
kassabon datum.
Filtering op kaarten
Als je button ‘Alle kaarten’ klikt, worden alle kassabonnen getoond in het overzicht.
Als je button ‘Actieve kaarten’ klikt, worden alleen actieve kassabonnen getoond in
het overzicht.
Als je button ‘Gearchiveerde kaarten’ klikt, worden alleen gearchiveerde kassabonnen
getoond in het overzicht.
Totale Verkoop
Als je button ‘Totalen’ klikt, worden er de totale verkoop bedragen te zien in het
overzicht.
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5.1 Nieuwe Kassabon
Je ziet dan volgende scherm:

Buttons:
Klik op

button om de verkoop af te sluiten.

Klik op

button om elektronische kassa lade te openen.

Klik op
button om Kassabon af te drukken. Er komen dan twee
kassabonnen uitgeprint eentje voor klant en eentje voor de zaak.
Klik op

button om Kopie Kassabon af te drukken.

Klik op
button om Virtuele Keyboard te starten, na het gebruik druk
op Enter toets om Virtuele Keyboard af te sluiten.
Klik op
button om een nieuwe (verkoop) Kassabon in te voeren.
Klik op Afrekenen button om af te rekenen.
Klik op

button om Kassabon verkoop af te rekenen.

Voer hierin

Kassabon nummer op te halen.
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Geselecteerde artikel is te zien in de onderstaande Verkoop regel overzicht:

Klik op

button om naar de eerste verkoop regel te gaan.

Klik op

button om naar de laatste verkoop regel te gaan.

Klik op

button om naar de vorige verkoop regel te gaan.

Klik op

button om naar de volgende verkoop regel te gaan.

Klik op

button om naar de volgende verkoop regel te gaan.

Klik op

button om een artikel zoeken.

Klik op
verwijderen.

button om ingevoerde/geselecteerde verkoop regel te

Klik op

button om artikel prijs te bepalen.

Klik op

button om artikel aantal te bepalen.

Klik op

button om een tekst in te voeren.

Door rekenmachine te gebruiken en button
getoetste artikelnummer ophalen en toevoegen.

te klikken kan je

Er kan korting in euro’s gegeven worden door rekenmachine te gebruiken om
kortingsbedrag in te voeren
en button te klikken op

button.
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Klik op

button om Kassabon numer in de wacht te zetten.

Klik op
button om te zien welke bonnen in de wacht staan.
In deze overzicht zie je welke Kassabonnen in de wacht gezet zijn.

Klik op 10% Korting button om 10% korting te geven op de totalebedrag. Door 0%
korting button te gebruiken wordt het 10% korting ongedaan gemaakt.

Gebruik eventueel rekenmachine:

CE = Ingevoerde getallen wissen.
- = Getal aftrekken of het aantal verminderen van Artikel
+ = Getal optellen of het aantal verhogen van Artikel
= = Uitkomst van berekening

Zoeken op Artikelnummer
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5.2 Betalingen invoeren en verwijderen
Door button

te klikken kan je verkoop afrekenen.

Aan de rechterzijde zie je Te betalen, Betaald en Nog te betalen bedragen.
Aan de linkerzijde zie je Betaling methode buttons en aan de rechter zijde het betaling bedrag.
Wanneer klanten allen met één betaling methode willen betalen klik je op Betaling methode button.
Wanneer klanten met meerdere betaling methode willen betalen, voer je eerst bedrag van betaling
methode en vervolgens voer je andere bedragen van betalingsmethodes. Aan de onderkant is overzicht
te zien welke betaling methodes ingevoerd zijn.
Klik op Verwijderen button als je geselecteerde Betaling methode wilt verwijderen.
Klik op Afsluiten button als je afreken scherm wilt afsluiten.

Wanneer het totale bedrag wordt voldaan, wordt het Betalingsmethode en Betaal
datum te zien op de Kassabon overzicht.
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5.2 X-Rapportage Kassa
Einde van de dag kan er een X-Rapport uitgeprint worden, waarin getoond wordt verkoop en de betaal
transacties.
Ga naar Menu X-Rapportage Kassa. Je ziet dan volgende scherm Inkomsten / BTW / Omzetoverzicht:

U kunt hier Inkomsten en Uitgaven Overzicht opvragen. Selecteer begin- en
einddatum als u Z-Rapportage wilt hebben. Hierin zijn de geldtransacties terug
te vinden per mutatie.
Klik op Afdrukken X-Rapportage button om een X-Rapport uit te printen:
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6 Hulp op afstand
Ga naar menu ‘Hulp op afstand’. Je ziet dan volgende scherm TAMSOFT Hulp Op
Afstand:

Geef a.u.b. Uw ID door aan TAMSOFT
medewerker voor hulp op afstand.
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