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ESITTELYESITTELY

Ohjeman tarkoituksena on helpottaa pienten ja keskisuurten ravintola-yritysten jokapäiväistä tilitystä 
ravintolan sulkeuduttua.
Ohjelmalla voidaan myös tallettaa  kassasta maksetut kuitit digitaalisesti jolloin esim kirjanpitäjä voi selata 
kuitteja , eikä paperitulosteita tarvitse erikseen viedä kirjanpitäjälle.
Lisäksi ohjelmalla voidaan seurata  maksuja maksutyypin (käteinen, luottokortti ym) tai tuoteryhmän(olut, 
ruoka ym.) mukaan.
Tuoteryhmäkohtaista vuosittaista myyntiä voidaan myös tarkastella kvartaalettain.

Ohjelmassa on myös käyttäjien hallinta-toiminto , jolla voit luoda käyttäjiä, joilla on pääsy vain osaan 
ohjelman  toiminnoista. Katso käyttäjien hallinta.

Ohjelmaan kirjaudutaan rekisteröidyllä käyttäjätunnksella osoitteessa http(s)://cash.cra.fi

Kirjautumisen jälkeen voit aloittaa ohjelman käytön ja siirryt automaattisesti tilitys-sivulle.

Jos käyttäjätunnus kenttä on tyhjä, siirryt rekisteröintilomakkeelle.

Huom! Vasemmalla yläkulmassa olevan ikonia napauttamalla avautuu valikko jolla voit vaihtaa käytettyä 
kieltä seuraavassa järjestyksessä. Suomi → Englanti → Ruotsi. Tämä dokumentti on myös ladattavissa 
valikosta (Help)
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REKISTERÖINTIREKISTERÖINTI

Punaisella ympyröidyt kentät ovat pakollisia tietoja. 
Rekisteröity tunnus on myös pääkäyttäjän tunnus.

Vesanta yläkulmaa napauttamalla, aukeaa valikko, jolla pääset takaisin kirjautumissivulle.
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PERUSTIEDOTPERUSTIEDOT

Aloittaessasi järjestelmän käytön , määritellään ensin perustiedot.

-kassojen lukumäärä
-käyttäjän määrittelemä nimi joka näkyy ohjelmassa.
-pohjakassa, paljonko kassassa on rahaa tällä hetkellä.
-kassaan liitetty maksupäätteiden määrä.

Huom!  Kun muutat rivillä olevaa tietoa, muista vahvistaa muutos painamalla ky. rivillä olevaa muuta-nappia.
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TILITYSTILITYS

Tilitys-valikosta voit valita kassan jota haluat muuttaa.
Kassojen määrä ja maksupääteiden määrä on annettujen
perustietojen mukainen.

Kassa yksi:

Seuraavassa esimerkki kassan  yksi laskennasta.

Ylhäällä näytetään käsiteltävän kassan nimi ja päiväys.
Päiväystä voidaan muuttaa ja oletus on tämä päivä.
Harmaalla pohjalla olevat luvut laskee järjestelmä
automaattisesti.

Laskenta tapahtuu seuraavasti:
Myynti: Lounassetelit plus käteismaksut ja
maksupääteiden summat. Kuvassa 2000€
Vähennykset: Pohjakassa ja kassasta maksut.Kuvassa
600€

Summat: Kuvassa ylhäällä punaisella reunuksella.
Vasemman puoleinen arvo = myynti miinus pohjakassa.
Kuvassa 1500€.

Oikean puoleinen arvo = Kassaraportin summa.Kuvassa
1500€.

Kassaraportti: Myynti tuoteryhmittäin.

Tarkistus: Kun  vasemman ja oikean sarakkeen
summat täsmäävät on käyttäjä syöttänyt
tuoteryhmäkohtaiset arvot(kassaraportti) vastaamaan
myynti miinus pohjakassa arvoja.

Tilitys:  Käteismyynti miinus vähennykset. Kuvassa
1000 - 100 - 500 = 400
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KASSASTA MAKSUTKASSASTA MAKSUT

Kassasta maksuissa voidaan kassoihin kohdennettuja päivittäisiä maksutapahtumia lisätä, poistaa ja selata, 
niin että ne vaikuttavat myös ky.tilityksen laskentaan.

Käyttäjän täytyy valita alasvetovalikoista seuraavat tiedot ennen kuin lisäys voidaan tehdä.
Kassan nimi, maksu kohdistuu valittuun kassaan, sekä päivämäärä.

Kirjautunut käyttäjä rekisteroidään automaattisesti maksun tallentajaksi ja se näkyy maksulistassa alla.

Maksuun voidaan liittää myös kuva kuitista, esim käyttäen älypuhelinta.

Jos kuva on asetettu , muuttuu kuitin tila maksulistassa vihreäksi, muutoin kuva on punainen. 
Kuvaa klikkaamalla näytetään kuva suurennettuna näytöllä.

Huom! Jos käyttäjä on kirjautunut kirjanpitäjänä, vain selaus on mahdollista muutoksia ei voi tehdä. Kts 
käyttäjähallinta.

UNOHTUNEET MAKSUTUNOHTUNEET MAKSUT

Unohtuneissa maksuissa voidaan lisätä maksuja jotka on tarkoitus lisätä myöhemmin takaisin kassaan.

Lomake toimii kuten kassasta maksut lomake. Erona on, että kuvia ei voida tallettaa ja maksut eivät 
myöskään vaikuta ky.tilityksen laskentaan.

Lomaketta voidaan näin käyttää muistiinpanovälineenä takaisin perittäviltä maksuilta.
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SEURANTASEURANTA

Seurannassa voidaan tarkastella myyntitapahtumia maksutyyppi -ja tuoteryhmäkohtaisesti kuukausittain.

Seurantalomake:

Maksutyypin mukaan:

Lomakkeella esiintyy kassoihin kirjatut myynnit maksutyypin mukaan.
Huom! Jos päivämäärä/kassa-rivin arvot ovat nollia(kuvassa), on myynti kirjattu virheellisesti, vain 
tuoteryhmäkohtaiset tiedot ovat kirjattuina kts.kuva alla.

Seuranta (ryhmät) lomake

Tuoteryhmäkohtaisesti:
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Seuranta , kvartaali-lomake

Tuoteryhmäkohtainen seuranta vuosittain.
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KÄYTTÄJÄHALLINTAKÄYTTÄJÄHALLINTA

Käyttäjähallinnassa valvoja voi poistaa ja lisätä käyttäjiä, muuttaa tunnuksia ja salasanaa sekä antaa 
käyttäjälle käyttöoikeuksia (Roolit).

Valvoja

Tunnus joka luodaan kun järjestelmään rekisteröidytään. Tällä tunnuksella on kaikkiin lomakkeisiin 
luku-ja muutosoikeudet. Tunnusta ei voida poistaa, mutta valvoja voi muuttaa tunnuksen tietoja.

Käyttäjä

Muuten samat oikeudet kuin valvojalla, mutta perustietojen asetus ja  käyttäjähallinta estetty.
Myös tietojen tuhoaminen kassasta maksuista ja unohtuneista maksuista estetty.

Kirjanpitäjä

Pääsy vain kassasta maksuihin. Kirjanpitäjä ei voi tehdä muutoksia tietoihin. 

Sukunimeä ja etunimeä käytetään raporteissa. Eli kun käyttäjä kirjautuu ja tekee tilityksen, järjestelmä 
automaattisesti lisää ky.tiedot kirjaukseen. Kirjatut tiedot näkyvät raporteissa ja maksuissa.

Jos käyttäjä poistetaan ja ky.käyttäjä on tehnyt kirjauksia, poistuvat vain käyttäjän tiedot eivät kirjaukset.

Käyttäjälista esitetään perustiedoissa sukunimen mukaan järjestyksessä.


