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Instellen Terminal 
Nadat je je login hebt ingegeven krijg je volgend scherm. Dit doet hij enkel de eerste keer bij het 

opstarten van het programma. Maar dan kan je wel je terminal kiezen. 

 

Nadat je de naam van je terminal hebt ingegeven dan krijg je volgend scherm. 

 

  

Hier heb je verschillende blokken die je moet invullen. 

1. Terminal naam  

2. Extra Commentaar 

3. Afdeling 

4. Terminal 

5. Eerste Munteenheid 

6. Printerinstellingen 

7. Printopdrachten 

8. Activeer toetsenbord 

9. Type Toetsenbord 
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Nadat je opslaan heb geklikt gaat iSoftli na welke printers hij gevonden heeft in het netwerk en geeft 

je een overzicht van de niet bereikbare printers. Je kan op RESCAN klikken en dan scanned het 

opnieuw of je kan op NO SCAN klikken en dan ga je verder 
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Terminal naam 

Dit is het MAC-adres van je computer, Tablet, Smartphone. Dit wordt automatisch ingevuld. 

 

Extra Commentaar 

Hierbij mag je de naam van je terminal ingeven zodat je die kan terugvinden. Bv kassa toog, kassa 

zaal, ... 

 

Afdeling 

 

Hier zet je de afdeling in die van toepassing is voor jullie. Bv. Restaurant, café, frituur, ... 

Eerste Munteenheid 

 

Hier moet je je munteenheid ingeven. Bij ons is dat namelijk euro. 

Printerinstellingen 

Hier moet je aangeven welke printer je gaat gebruiken voor je Kassatickets en je rapporten 
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Geselecteerde Printopdracht 

 

Hier geef je aan welke printopdracht je wil selecteren 

 

Activeer Toetsenbord 

 

Hier ga je het toetsenbord activeren voor een Touch screen. Zodat er toetsenbord verschijnt als je 

iets wilt intikken op je Touchscreen. 

Type Toetsenbord 

 

En je vult dan ook het type toetsenbord in. Azerty of Qwerty 

  - Ik heb gekozen voor QWERTY. 
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Als dit alles is gebeurd dan moet je dit opslaan. 
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Beginscherm 
 

 

 

Werkperiode 
 

Werkperiode starten. 

Men moet een werkperiode activeren alvorens men kan beginnen met bepaalde functies (POS, Tik 

klok, ...). 

Dus klikken we op werkperiode en krijgen we volgend scherm. 

 

Hier klikken we dan op Start werk Periode 
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Hier kan je dan gegevens invullen. Je hebt een omschrijving en je kan ook een bedrag voor cash, 

Credit card en voucher invullen als je dat wenst. En dan klikt men op Start Werk Periode 

 

Dan kunnen we starten met iSoftli 
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Werkperiode sluiten. 

 

 

We klikken op werkperiode om deze af te sluiten. Je kan enkel werkperiodes afsluiten als alle tafels 

hebben afgerekend of alle kelners zijn uitgeklokt anders krijg je volgend scherm te zien. 
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Dus moeten we eerst alle tafels afrekenen en/of alle kelners laten uitklokken voordat we de 

werkperiode kunnen afsluiten. 

Dan klikken we terug op HOOFDMENU, rechts onderaan en dan op KASSA. 

En dan rekenen we alle tafels af en klikken terug op HOOFDMENU en dan WERKPERIODES en krijgen 

volgend scherm te zien. 

 

Hier klikken we op EINDE WERK PERIODE. 
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Hier typen we een bericht in en klikken op EINDE WERK PERIODE. 

Rapporten na afsluiten werkperiode worden automatisch gemaakt en afgedrukt.  
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Tikklok 

Intikken 

 

Je klikt op TIKKLOK en krijg volgend scherm te zien 

 

Hier vul je je code in en drukt op het V-vinkje en krijgt volgend scherm te zien 
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Hier klik je op IN knop. 

Zoals je kan zien ben ik nog niet ingetikt vandaar dat de IN knop groen is en de UIT knop grijs 

 

Nadat je op de IN knop gedrukt hebt keert iSoftli terug naar het hoofdscherm 
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Uittikken 

 

Je klikt op TIKKLOK en krijg volgend scherm te zien 

 

Hier vul je je code in en drukt op het V-vinkje en krijgt volgend scherm te zien 
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Hier klik je op UIT knop. 

Zoals je kan zien ben ik ingetikt vandaar dat de UIT knop rood is en de IN knop grijs 
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KASSA – Bestellingen ingeven. 
 

Bestellen 

 

We klikken op KASSA om bestellingen in te gaan geven. 

 

Je hebt twee mogelijkheden om de tafels te zien, Ofwel via plannetje zaak ofwel een overzicht tafels. 
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Dit is het overzicht van de tafels. We hebben de tafels een kleurtje gegeven zodat je kan zien of er 

een bestelling op staat of niet. Voor een bestelling in te geven klikken we op een tafel. 

 

Hier moet de kelner zijn badge, of kaart, .... Scannen of het wachtwoord manueel ingeven en dan 

gaat het programma naar de desbetreffende tafel. 
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Dit is het scherm voor uw bestelling in te geven.  

U kiest welk submenu u moet hebben en dan de onderverdeling 
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Dus als we ons bestelling hebben ingetikt, dan kunnen ofwel dadelijk afrekenen of gewoon de tafel 

sluiten. 

Tafel gewoon sluiten is op Sluiten Kasticket klikken. 
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En als een tafel een bestelling nog open heeft staan dan wordt die in een andere kleur getoond. 

Voor nog een bestelling in te geven klik je op de tafel die je wenst en dan moet je je badge, code, 

paswoord, ... ingeven en opent de tafel zich. Zie hieronder. 
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Indien je nog wat bij wilt zetten klik je op de menu’s en op de items die je wilt toevoegen En kan je 

daarna terug op Sluiten Kasticket drukken. 
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Afrekenen 

Indien de klant wil afrekenen dan klik je weer op de desbetreffende tafel en zie je volgend scherm. 

 

 Dan klik je op de Betaal button. En krijg je volgend scherm 
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Je kan op diverse manieren afrekenen. 
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Volledig bedrag in een keer 

 

Bij volledig in één keer betalen klikken we op de ALL-knop en dan de betalingswijze. 
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Bedrag gesplitst 

 

 

Dan kan je op de artikelen klikken die je wenst te laten afrekenen, en krijg je volgend bericht. 

 

Hier klikken we op OK 
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Dan veranderd het bedrag naar het totaal van de artikelen die je aangeklikt hebt. 

En dan druk je op ALLE en dan de betalingsmogelijkheid, die je wenst te gebruiken. 
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Nu klikken we op ALLE en dan op de betalingsmogelijkheid om de rest af te sluiten.. 
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Bedrag gedeeltelijk. Rest blijft staan. 

 

 

Dan kan je op de artikelen klikken die je wenst te laten afrekenen, en krijg je volgend bericht. 

 

Hier klikken we op OK 
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Dan veranderd het bedrag naar het totaal van de artikelen die je aangeklikt hebt. 

En dan druk je op ALLE en dan de betalingsmogelijkheid, die je wenst te gebruiken. 
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En dan blijft de rest openstaan. Je kan nu op sluiten klikken als die klant op een later tijdstip wenst te 

betalen. 
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Een Tafel verplaatsen 

Mensen zijn van tafel veranderd. 

 

We gaan tafel 12 veranderen naar tafel 14. Dus we klikken op tafel B12 

 

We geven onze code in 
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Hier aan de linkerkant van de gerechten heeft U verschillende Icoontjes. De bovenste is om de tafel 

te veranderen 

Dus we klikken op het veranderen van tafel icoontje :  en krijgen volgend scherm 

 

Hierbij selecteren we de tafel die we wensen nl B14 in ons voorbeeld 
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We geven onze code weer in en krijgen volgend scherm te zien 

 

Hierboven kan je nu zien dat de tafel verplaatst is naar tafel B14, je kan nu nog gerechten bijvoegen 

of gewoon de tafel sluiten 
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Hier kan je nu zien dat de tafel van B12 naar B14 gezet is. 

Notitie bijvoegen bij een bestelling 

Je kan ook een notitie bijvullen bij een bestelling ofwel bij de bar ofwel in de keuken 

 

We gaan bv bij Tabel B10 een notitie bijvoegen. Dus we selecteren tafel B10 
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Hier vul je dan je code in 

 

We klikken op het icoontje voor de notitie bij te voegen:  en krijgen volgend scherm te zien 
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Zoals je kan zien hebben we tekst ingevoerd, je kan ook nog kiezen op welke printer dit afgedrukt 

moet worden, dus ofwel bar of keuken printer, naargelang het de bar of de keuken aanbeland. 

Daarna klikken we op de SLUITEN-knop 

 

En dan kunnen we de tafel sluiten 
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Rekeningen 
 

 

Als we op Rekeningen klikken krijgen we volgend scherm te zien. Dan kan je kiezen om op volgende 

knop te drukken voor een overzicht 

1. Algemeen 

2. Bank Stortingen 

3. Uitgestelde betalingen 
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We hebben op Algemeen geklikt en krijgen volgend scherm 

 

Hier zal je dan een lijn selecteren en die kan je dan in detail bekijken, cadeaubonnen overzicht of je 

kan deze lijst afdrukken. 

 

 

Hier heb je dan ook weer diverse mogelijkheden. SLUITEN, ZOEK KASTICKET of AFDRUKKEN. En nog 

twee mogelijkheden Overschrijving Betaald, Receive Bank  
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Kastickets 
 

 

Je klikt op de knop KASTICKETS en je krijgt volgend scherm te zien. Hij laat je altijd de laatste selectie 

zien. Vandaar dat het wel even kan verschillen met de printscreen die ik genomen heb 

 

Door op het pijltje te klikken kan je andere lijsten opvragen. 

OPGELET :  Men kan geen bonnen annuleren welke tot een afgesloten werkperiode behoren.  
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Je hebt hier 4 icoontjes achter de lijnen staan. Even wat uitleg hierover 

 Informatie van het ticket 

 Printen van het ticket 

 Crediteren van het ticket 

 Verwijderen van het ticket 
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We selecteren dus dan Alle Kastickets, en krijgen volgende lijst te zien. 

 

Ik heb ook even een datum geselecteerd bv 02/09/2016 tot 06/09/2016 

  



iSoftli – Handleiding 

Page - 57 

Hier zien we dus de bonnen die afgerekend zijn en ook de bonnen de men geannuleerd heeft. 
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Reservaties 
 

 

Hier klikken we op Reservaties en krijgen volgend scherm te zien 
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Hier heeft U ook weer de optie om alle tafels view te selecteren, anders selecteert U hier een tafel. 

U kan ook boven de datum en uur zien. 

Eerst gaan we de datum selecteren en invullen. 

  

Hier selecteren we een dag die de klant wenst 

11/09/2016 bijvoorbeeld 

Daarna gaan we het uur instellen voor de reservatie 
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 Laten we zeggen 18u30 

En daarna gaan we de tafel kiezen, en krijgen volgend beeld na het kiezen van de tafel 
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Altijd moet je het aantal zitplaatsen ingeven. 

Indien we op naam willen reserveren klikken we op SELECTEER KLANT en volgend scherm krijgen we 

te zien. Indien je geen naam van de klant vraagt klik je gewoon op OPSLAAN RESERVATIE. 

 

Door het deel van het telefoonnr. in te vullen kan je reeds zien welke klanten in het systeem staan. Je 

kan hier eentje uit selecteren of je blijft verder de informatie invullen en daarna klik je op NIEUWE 

KLANT 
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Hier vul je de gegevens in van een nieuwe klant en sla je die op 
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Nadat u een klant geselecteerd heeft krijgt u dit scherm 

 

Hierbij moet u niet vergeten het aantal zitplaatsen nog in te geven en dan kan je op OPSLAAN 

RESERVATIE klikken. 
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Rapporten. 
Op tablets heeft U de mogelijkheid om verschillende rapporten te mailen. Dit mits uw mail account 

op de tablet geïnstalleerd en geconfigureerd is. Dit is niet mogelijk op een pc, laptop. 

 

We klikken op RAPPORTEN. 
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Artikel verkoop rapport 

 

We klikken op ARTIKEL VERKOOP RAPPORT 

 

Dit is dus een lijst van de artikelen die verkocht zijn. Als je bovenaan op het pijltje drukt krijg je een 

drop down menu en kan je uit diverse mogelijkheden kiezen 
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Je kan dit document exporteren naar een pdf-document, Door op de knop PDF Exportknop te 

drukken. En dan krijg je volgend scherm 

 

En dan kan je dat pdf-document saven op de plaats die je graag wenst, alsook de naam die je wenst 

kan je ingeven 
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Contant Geld Transacties 

We klikken op Contant Geld Transacties 

 

En krijgen dan een lijst van alle contant geld transacties 

 

Je kan dit document exporteren naar een pdf-document, Door op de knop PDF Exportknop te 

drukken. En dan krijg je volgend scherm 
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En dan kan je dat pdf-document saven op de plaats die je graag wenst, alsook de naam die je wenst 

kan je ingeven 
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Voorraad inkoop rapport 

We klikken op Voorraad inkoop rapport 

 

En krijgen dan een lijst van alle voorraad inkoop 

 

Je kan dit document exporteren naar een Pdf-document, Door op de knop PDF Exportknop te 

drukken. En dan krijg je volgend scherm 
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En dan kan je dat Pdf-document saven op de plaats die je graag wenst, alsook de naam die je wenst 

kan je ingeven 
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Voorraad rapport 

We klikken op Voorraad rapport 

 

En krijgen dan een lijst van alle voorraad 

 

Je kan dit document exporteren naar een Pdf-document, Door op de knop PDF Exportknop te 

drukken. En dan krijg je volgend scherm 
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En dan kan je dat Pdf-document saven op de plaats die je graag wenst, alsook de naam die je wenst 

kan je ingeven 
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CSV builder 

We klikken op CVS Builder 

 

Hier kan je verkoopgegevens exporteren. Selecteer de data en dan druk op de knop Exporteer 

Verkoopgegevens. Je hebt ook de mogelijkheid om af te klikken en te saven 

 

Hier kan je de datum selecteren of andere periode die je wenst 
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En dan hier kan je de gegevens exporteren. Druk op EXPORTEER VERKOOPGEGEVENS en je krijgt 

volgend scherm te zien 

 

Hier kan je dan de naam ingeven van het bestand en klik je op de SAVE-knop. 

Je kan ook uiteraard kiezen waar je het document wilt opslaan 
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Wanneer je dan het document opent en enige aanpassingen doet (kolommen verbreden, ...) dan ziet 

het er zo uit zoals hierboven 

Dit is dan het verkoop rapport van de geselecteerde periode. 
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X-Financieel 

We klikken op X-Financieel 

 

Je hebt ook de mogelijkheid om het af te drukken. 

Dit is een verplicht rapport i.v.m. FDM (geregistreerde kassa). 

DEZE KUNNEN AFGEDRUKT WORDEN OP ENKEL OP EEN TICKET PRINTER DIT IS ZO VASTGESTELD 

DOOR DE OVERHEID. (Moet een aaneensluitende print zijn) 
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Z-Financieel 

We klikken op Z-Financieel 

 

Dit is een verplicht rapport i.v.m. FDM (geregistreerde kassa). Bij afsluiten van de werkperiode wordt 

automatisch het z rapport gemaakt en afgedrukt. 

Deze kunnen nadien bij rapporten opgevraagd worden per werkperiode 

DEZE KUNNEN AFGEDRUKT WORDEN OP ENKEL OP EEN TICKET PRINTER DIT IS ZO VASTGESTELD 

DOOR DE OVERHEID. (Moet een aaneensluitende print zijn) 
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X-Gebruiker 

We klikken op X-Gebruiker 

  

Dit is een verplicht rapport i.v.m. FDM (geregistreerde kassa) 

Je hebt ook de mogelijkheid om het af te drukken. 

DEZE KUNNEN AFGEDRUKT WORDEN OP ENKEL OP EEN TICKET PRINTER DIT IS ZO VASTGESTELD 

DOOR DE OVERHEID. (Moet een aaneensluitende print zijn) 
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Z-Gebruiker 

We klikken op Z-Gebruiker 

  

Dit is een verplicht rapport i.v.m. FDM (geregistreerde kassa). Bij afsluiten van de werkperiode wordt 

automatisch het z rapport gemaakt en afgedrukt 

Je hebt ook de mogelijkheid om het af te drukken. 

DEZE KUNNEN AFGEDRUKT WORDEN OP ENKEL OP EEN TICKET PRINTER DIT IS ZO VASTGESTELD 

DOOR DE OVERHEID. (Moet een aaneensluitende print zijn) 
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Dashboard rapport 

We klikken op Dashboard rapport 

    

Dit rapport geeft u een overzicht van een werkperiode, een omzet in taartgrafiek, omzet per 

artikelgroep, omzet per kelner  lijngrafiek, omzet per kelner  staafgrafiek. 

Je hebt ook de mogelijkheid om te exporteren naar een pdf door op de knop PDF EXPORT te drukken 

en dan krijg je volgend scherm. 
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En dan kan je dat Pdf-document saven op de plaats die je graag wenst, alsook de naam die je wenst 

kan je ingeven. En dan ziet dat document er zo uit zie hieronder 
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Top Verkoop Producten Rapport 

We klikken op Top Verkoop Producten Rapport 

 

 

Dit rapport geeft U het bestverkochte product weer. Je kan dit rapport ook nog aanpassen door de 

filters te gebruiken: 

- Kelner 

- Tafel 

- Categorie 

- Afdeling 

- Aantal te tonen producten 

Je kan het ook exporteren naar een pdf-document, door te drukken op PDF EXPORT 
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En dan kan je dat Pdf-document saven op de plaats die je graag wenst, alsook de naam die je wenst 

kan je ingeven. En dan ziet dat document er zo uit zie hieronder 
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BTW Rapport 

We klikken op BTW Rapport 

 

 

Dit rapport geeft U een overzicht van de verschillende verkopen per btw-tarief. Je kan dit rapport ook 

nog aanpassen door de filters te gebruiken: 

- Kelner 

- Tafel 

- Categorie 

- Afdeling 

Je kan het ook exporteren naar een pdf-document, door te drukken op PDF EXPORT 
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En dan kan je dat Pdf-document saven op de plaats die je graag wenst, alsook de naam die je wenst 

kan je ingeven. En dan ziet dat document er zo uit zie hieronder 
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Kelner Omzet Rapport 

We klikken op Kelner Omzet Rapport 

 

 

Dit rapport geeft U de Kelner omzet weer. Je kan dit rapport ook nog aanpassen door de filters te 

gebruiken: 

- Kelner 

- Tafel 

- Categorie 

- Afdeling 

Je kan het ook exporteren naar een PDF document, door te drukken op PDF EXPORT 
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En dan kan je dat pdf-document saven op de plaats die je graag wenst, alsook de naam die je wenst 

kan je ingeven. En dan ziet dat document er zo uit zie hieronder 
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Detail Betalingen Rapport 

We klikken op Detail Betalingen Rapport 

 

 

Dit rapport geeft U een overzicht van de verkopen per betaalmiddel. Je kan dit rapport ook nog 

aanpassen door de filters te gebruiken: 

- Kelner 

- Tafel 

- Categorie 

- Afdeling 

Je kan dit rapport ook exporteren door op de PDF Exportknop te drukken 
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En dan kan je dat pdf-document saven op de plaats die je graag wenst, alsook de naam die je wenst 

kan je ingeven. En dan ziet dat document er zo uit zie hieronder 
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Product Categorie Rapport 

We klikken op Product Categorie Rapport 

 

 

Dit rapport geeft U een overzicht van omzetten per categorie product. Je kan dit rapport ook nog 

aanpassen door de filters te gebruiken: 

- Kelner 

- Tafel 

- Categorie 

- Afdeling 

Je kan dit rapport ook exporteren door op de PDF Exportknop te drukken 
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En dan kan je dat pdf-document saven op de plaats die je graag wenst, alsook de naam die je wenst 

kan je ingeven. En dan ziet dat document er zo uit zie hieronder 
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Dit rapport geeft U een overzicht van het aantal verkopen per categorie product. Je kan dit rapport 

ook nog aanpassen door de filters te gebruiken: 

- Kelner 

- Tafel 

- Categorie 

- Afdeling 

Je kan dit rapport ook exporteren door op de PDF Exportknop te drukken 
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En dan kan je dat pdf-document saven op de plaats die je graag wenst, alsook de naam die je wenst 

kan je ingeven. En dan ziet dat document er zo uit zie hieronder 
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Dagomzet Rapport 

We klikken op Dagomzet Rapport 

 

 

Dit rapport geeft U een overzicht van omzetten per dag Je kan dit rapport ook nog aanpassen door 

de filters te gebruiken: 

- Kelner 

- Tafel 

- Categorie 

- Afdeling 

- Van Tot uur 

Je kan dit rapport ook exporteren door op de PDF Exportknop te drukken 
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En dan kan je dat pdf-document saven op de plaats die je graag wenst, alsook de naam die je wenst 

kan je ingeven. En dan ziet dat document er zo uit zie hieronder 
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Urenberekening 

 

Hier klikken we op Uren berekening en krijgen volgend scherm te zien 
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Hier kan je dan de datum kiezen tussen welke periode je wilt zien. 

Je kan ook de persoon kiezen die je wenst te zien 

En je hebt de mogelijkheid 

- Berekenen 

- Pdf-export 
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We hebben hier een datum gekozen van een maand en de werknemer Marc En hebben op de 

BEREKEN-knop gedrukt. Je kan ook nog een detail krijgen van een bepaalde lijn door op het  

icoontje te drukken. 
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Beheren 
 

 

Klik op BEHEREN om diverse instellingen in te voeren of te wijzigen. En zien dan volgend scherm. Dit 

scherm is ook nog eens onderverdeeld in verschillend submenu’s.  
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U heeft 9 submenu’s 

- Instellingen 

- Tafels 

- Kelners 

- Producten 

- Kastickets 

- Rekeningen 

- Klanten 

- Automatisatie 

- Gebruikers 
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Instellingen 

U klikt op instellingen en krijgt volgend scherm 

 

En nu kunnen we op de diverse modules klikken en daaronder de diverse submenu’s  

Je hebt 17 submenu’s bij Instellingen 

1. Afdelingen 

2. Terminals 

3. Printers 

4. Printopdrachten 

5. Printer Sjablonen 

6. Tellers 

7. Status 

8. Munteenheid 

9. Locatie 

10. Programma Instellingen 

11. Lanboxes 

12. SumUp toestellen 

13. Klantenkaart instellingen 

14. Import-Export Producten 

15. Import-Export Tafels 

16. Import-Export Tafel Weergave 

17. Import-Export Scherm Menu 
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Afdelingen 

Hier klikken we op Afdelingen zodat volgend scherm verschijnt. 

 

Je hebt 3 mogelijkheden 

1. Voeg Afdeling toe 

2. Wijzig Afdeling -  

3. Verwijder Afdeling -  
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Voeg afdeling toe 

Bij het toevoegen krijgen we volgend scherm te zien 

 

Hier heb je diverse items dat je moet invullen 

- Afdelingsnaam 

- Kassa menu 

- Terminal menu 

- Kassa tafelweergave 

- Terminal tafelweergave 

- Prijskaartje 

o Activeer meervoudige prijskaartjes 

 Prijskaartje 2 

 Prijskaartje 3 

- Afdeling Type 

o Fast Food 

o A la Carte 

o Levering 

- Kelner Pincode 

o Show Password/RFID screen 

- Kasticket Instellingen 

o Rekening Transactie Type 
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Wijzig afdeling 

Bij het Bewerken krijgen we volgend scherm te zien 

 

Hier heb je diverse items dat je kan bewerken 

- Afdelingsnaam 

- Kassa menu 

- Terminal menu 

- Kassa tafelweergave 

- Terminal tafelweergave 

- Prijskaartje 

o Activeer meervoudige prijskaartjes 

 Prijskaartje 2 

 Prijskaartje 3 

- Afdeling Type 

o Fast Food 

o A la Carte 

o Levering 

- Kelner Pincode 

o Show Password/RFID screen 

- Kasticket Instellingen 

o Rekening Transactie Type 

Verwijder afdeling 

Bij het Verwijderen ga je de afdeling verwijderen 
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Terminals 

Hier klikken we op Terminals zodat volgend scherm verschijnt. Elke werkpost moet je een naam 

geven. Dus zowel computer of tablet of mobiele telefoon, .... 

 

Je hebt 3 mogelijkheden 

1. Voeg Terminal toe 

2. Wijzig Terminal -  

3. Verwijder Terminal -  

Je kan altijd bovenaan je terminal intikken dan zoekt die de terminal, je terminal naam bevindt zich 

onderaan het scherm 

  



iSoftli – Handleiding 

Page - 107 

Voeg Terminal Toe 

Bij het toevoegen krijgen we volgend scherm te zien 

  

Hier heb je diverse items dat je moet invullen 

- Terminal Naam 

- Extra Commentaar 

- Afdeling 

- Opties Terminal 

o Standaard Terminal 

o Demo Terminal 

o Nachtmode 

- Eerste Munteenheid 

- Printer Instellingen 

o Smalle Rapport Printer 

o Rapport Printer 

- Opties 

o Activeer Weegschaal 

o Use SumUp Device 

o Geluid Opzetten 

o Activeer toetsenbord 

- Type Toetsenbord 

- Geselecteerde Printopdracht 

o   
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Wijzig Terminal 

Bij het Bewerken krijgen we volgend scherm te zien 

 

Hier heb je diverse items dat je moet bewerken 

- Terminal Naam: dit is het Mac-adres van het toestel, moet je niet veranderen 

- Extra Commentaar: Hier kan je een naam geven voor dat toestel 

- Afdeling  

- Opties Terminal 

o Standaard Terminal 

o Demo Terminal 

o Nachtmode 

- Eerste Munteenheid: Uw standaard munteenheid. In ons geval is dat € 

- Printerinstellingen 

o Smalle Rapport Printer 

o Rapport Printer 

- Opties 

o Activeer Weegschaal – Dit is als je met weegschaal werkt 

o Use SumUp Device – Dit is een betaaltoestel zoals Bancontact 

o Geluid Opzetten 

o Activeer toetsenbord 

- Type Toetsenbord 
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- Geselecteerde Printopdracht 

-  
- Geselecteerde Printopdracht: Hier vul je de printopdrachten die je nodig hebt, in ons geval 

een printopdracht voor de bar (drank) en eentje voor de keuken (eten). 

Verwijder Terminal 

Bij het verwijderen gaan we de terminal verwijderen 
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Printers 

Hier klikken we op Printers zodat volgend scherm verschijnt. 

 

Je hebt 4 mogelijkheden 

1. Initialiseren Printers 

2. Voeg Printer toe 

3. Test Printer -  

4. Wijzig Printer -  

5. Verwijder Printer -  
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Initialiseren Printers 

Bij het initialiseren van de printers worden allen IP-adressen afgegaan om te zien welke printers er in 

het netwerk zitten. Deze printers kunnen dan gebruikt worden in iSoftli 

 

Test Printers 

Bij het testen van de printer moet er een kleine print uit de printer komen met OK en anders krijgt U 

een foutmelding zie hieronder. Dit wil zeggen dat iSoftli geen verbinding met de printer kan maken. 
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Voeg Printer toe 

Bij het toevoegen krijgen we volgend scherm te zien 

 

Hier heb je diverse items dat je moet invullen 

- Printer Share-Naam 

- Printer Share Naam/ Poort naam – Voor CLOUD-printers moet je het MAC-ADRES gebruiken 

- Printer Type  

o Kasticketprinter 

o Tekst 

o HTML 

o Poort Printer 

o Demo Printer (Kladblok) 

- Karaktertekenset 

- Regel Aantal 

- Aantal Karakters per regel 

- Karakter Vervanging Patroon 
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Wijzig Printer 

Bij het bewerken krijgen we volgend scherm te zien 

  

Hier heb je diverse items dat je moet bewerken 

- Printer Share-Naam 

- Printer Share Naam/ Poort naam – Voor CLOUD-printers moet je het MAC ADRES gebruiken  

- Printer Type  

o Kasticketprinter 

o Tekst 

o HTML 

o Poort Printer 

o Demo Printer (Kladblok) 

- Karaktertekenset 

- Regel Aantal 

- Aantal Karakters per regel 

- Karakter Vervanging Patroon 

Verwijder Printer 

Bij het verwijderen gaan we de printer verwijderen 
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Printopdrachten 

Hier klikken we op Printopdrachten zodat volgend scherm verschijnt. 

  

Je hebt 3 mogelijkheden 

1. Voeg Printopdracht toe 

2. Wijzig Printopdracht -  

3. Verwijder Printopdracht -  
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Voeg Printopdracht toe 

Bij het toevoegen krijgen we volgend scherm te zien 

 

Hier heb je diverse items dat je moet invullen 

- Printopdracht naam 

- Knopnaam 

- Afdrukken inhoud 

- Zoemer 

- Auto Printen Na 
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Wijzig printopdracht 

Bij het Bewerken krijgen we volgend scherm te zien 

 

Hier heb je diverse items dat je moet bewerken 

- Printopdracht naam 

- Knopnaam 

- Afdrukken inhoud 

- Zoemer 

- Auto Printen Na 

Je moet ook ingeven voor elke productgroep op welke printer iSoftli moet drukken 

Bv. Keuken printer of Bar printer, … 

Verwijder printopdracht 

Bij het verwijderen gaan we printopdracht verwijderen 
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Biljettenoverzicht 

Hier hebben we een overzicht van de verschillende biljetten per Munteenheid. 

 

Je hebt 3 mogelijkheden 

1. Voeg Biljettenoverzicht toe 

2. Wijzig Biljettenoverzicht -  

3. Verwijder Biljettenoverzicht -  
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Voeg Biljettenoverzicht toe 

Bij het toevoegen krijgen we volgend scherm te zien 

 

Hier heb je diverse items dat je moet invullen 

- Naam: Hier geeft je een naam van de munteenheid in 

- En met het + teken kan je de nodige biljetten invoeren 
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Wijzig Biljettenoverzicht toe 

Bij het wijzigen krijgen we volgend scherm te zien 

 

Hier heb je diverse items dat je moet bewerken 

- Naam:  

- Biljetten 

 

Verwijder Biljettenoverzicht. 

Bij het verwijderen gaan we de biljettenoverzicht verwijderen 
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Printer Sjablonen 

Hier klikken we op Printer Sjablonen zodat volgend scherm verschijnt. 

 

Je hebt 3 mogelijkheden 

4. Voeg Printer Sjabloon toe 

5. Wijzig Printer Sjabloon -  

6. Verwijder Printer Sjabloon -  
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Voeg Printersjabloon toe 

Bij het toevoegen krijgen we volgend scherm te zien 

 

Hier heb je diverse items dat je moet invullen 

- Sjabloonnaam 

- Kopsjabloon 

- Groep Template 

- Regelsjabloon 

- Cadeau lijn Sjabloon 

- Retourregelsjabloon 

- Voettekstsjabloon 

- Regels Samenvoegen 

- Printer Sjabloon Token Documentatie 

-  

Deze zijn geblokkeerd voor FDM-gebruikers 
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Wijzig printer Sjabloon 

Bij het Bewerken krijgen we volgend scherm te zien 

 

Hier heb je diverse items dat je moet bewerken 

- Sjabloonnaam 

- Kopsjabloon 

- Groep Template 

- Regelsjabloon 

- Cadeau lijn Sjabloon 

- Retourregelsjabloon 

- Voettekstsjabloon 

- Regels Samenvoegen 

- Printer Sjabloon Token Documentatie 

Deze zijn geblokkeerd voor FDM-gebruikers 

 

Verwijder printer Sjabloon 

Bij het verwijderen gaan we printopdracht verwijderen 

 

Deze zijn geblokkeerd voor FDM-gebruikers 
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Tellers 

Hier klikken we op Tellers zodat volgend scherm verschijnt. 

 

Je hebt 3 mogelijkheden 

1. Voeg tellers toe 

2. Wijzig tellers -  

3. Verwijder tellers -  

 

Deze zijn geblokkeerd voor FDM-gebruikers 
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Voeg Teller toe 

Bij het toevoegen krijgen we volgend scherm te zien. 

 

Hier heb je diverse items dat je moet invullen 

- Teller Naam 

- Getal notatie 

 

Deze zijn geblokkeerd voor FDM-gebruikers 
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Wijzig Teller 

Bij het bewerken krijgen we volgend scherm te zien. 

 

Hier heb je diverse items dat je moet bewerken 

- Teller Naam 

- Getal notatie 

Deze zijn geblokkeerd voor FDM-gebruikers 

 

Verwijder Teller 

Bij het verwijderen, gaan we de teller verwijderen. 
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Status 

Hier klikken we op Status zodat volgend scherm verschijnt. 

 

Je hebt 3 mogelijkheden 

1. Voeg status toe 

2. Wijzig Status -  

3. Verwijder Status -  
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Voeg Status toe 

Bij het toevoegen krijgen we volgend scherm te zien. Dit kan gebruikt worden op twee manieren. 

1. Langzame tafel 

2. Veranderen van gang 

Deze zullen we in de FAQ behandelen 

 

Hier heb je diverse items dat je moet invullen 

- Naam 

- Groepscode 

- State Type 

o Entiteit status 

o Kasticket status 

o Bestelling status 

- Kleur 

o Verschillende kleuren mogelijk 
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Wijzig Status 

Bij het bewerken krijgen we volgend scherm te zien. 

 

Hier heb je diverse items dat je kan bewerken 

- Naam 

- Groepscode 

- State Type 

o Entiteit status 

o Kasticket status 

o Bestelling status 

- Kleur 

o Verschillende kleuren mogelijk 

Verwijder Status 

Bij het verwijderen gaan we de Status verwijderen. 

  



iSoftli – Handleiding 

Page - 129 

Munteenheid 

Hier klikken we op Munteenheid zodat volgend scherm verschijnt. 

 

Je hebt 3 mogelijkheden 

1. Voeg Munteenheid toe 

2. Wijzig Munteenheid -  

3. Verwijder Munteenheid -  
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Voeg Munteenheid toe 

Bij het toevoegen krijgen we volgend scherm te zien. 

 

Hier heb je diverse items dat je kan invullen 

- Naam 

- Symbool Munteenheid 

- Wisselkoers 

- Afronden 

  



iSoftli – Handleiding 

Page - 131 

Wijzig Munteenheid 

Bij het bewerken krijgen we volgend scherm te zien. 

 

Hier heb je diverse items dat je kan bewerken 

- Naam 

- Symbool Munteenheid 

- Wisselkoers 

- Afronden 

Verwijder Munteenheid 

Bij het verwijderen gaan we de geselecteerde Munteenheid verwijderen. 
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Locatie 

Hier klikken we op Locatie zodat volgend scherm verschijnt. 

 

Je hebt 1 mogelijkheden 

1. Wijzig Locatie instellingen -  
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Wijzig Locatie instellingen 

Bij het bewerken krijgen we volgend scherm te zien. 

 

Hier heb je diverse items dat je kan bewerken 

- Bedrijfsnaam 

- Bedrijfsadres 

- Btw-nummer 

- Gemeente en Postcode 

- Email 

- URL 

- Telefoon 

- Gsm 

- Faxnummer 

- Logo folder 

- En nog 10 eigen tekstvelden 
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Programma Instellingen 

Hier klikken we op Programma Instellingen zodat volgend scherm verschijnt. 

 

 

Hier heb je diverse velden die je kan aanpassen 

- Kasticket-instellingen 

o Auto Afronden 

- Reservatie instellingen 

o Reservatie Tijd 

o Reservatie Tijdsinterval 

- Instelling tafelvergrendelin 

o Tijd in seconden 

- Tik klok instellingen 

o Tik klok verplicht 

- Tickets Sorteren 

o Sortering tickets 

 Verschillende mogelijkheden: Btw-tarief, Gang of Categorie 

- Kassatype 

o Type kassa 

 Twee types kassa – Hoofdkassa en per terminal 

- Biljettenoverzicht 

o Verschillende munteenheden 
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Lanboxen 

Lanboxes kan onder andere uw blackbox zijn maar ook een elektronische weegschaal indien jullie dit 

hebben. Anders is het enkel de blackbox. 

 

Je hebt 5 mogelijkheden 

1. Initialiseren van de lanboxes:  

2. Voeg Lanbox toe 

3. Wijzig Lanbox -  

4. Print Lanbox -  

5. Verwijder Lanbox -  

Initialiseren Lanboxes 

Bij het initialiseren van de lanboxes gaan we het netwerk eens afgaan en vragen naar het adres van 

de Lanbox. Dit kan soms enige tijd duren 
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Voeg Lanbox toe 

Bij het toevoegen van een Lanbox  krijg je volgend scherm 

 

Hier heb je verschillende velden die je kan invullen 

- Lanbox naam – het Mac-adres van de Lanbox die je kan vinden bij Printer Share naam/ poort 

naam 

- Printer Share-naam/ Poort naam – Hier wordt het Mac-adres opgehaald van het toestel 

- Weegschaal 

- Actief 
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Wijzig Lanboxes 

Bij het wijzigen van de Lanbox krijg je volgend scherm te zien 

 

Hier heb je verschillende velden die je kan bewerken 

- Lanbox naam – het Mac-adres van de Lanbox die je kan vinden bij Printer Share naam/ poort 

naam 

- Printer Share-naam/ Poort naam – Hier wordt het Mac-adres opgehaald van het toestel 

- Weegschaal 

- Actief 

In ons voorbeeld is het een weegschaal vandaar dat ook weegschaal aanstaat en actief 

Printen Lanboxes 

Hier gaan we een test uitvoeren voor de lanbox, bij correct gebruik gaat iSoftli een boodschap geven 

van Lanbox werkt correct 

Verwijder Lanboxes 

Bij het verwijderen gaan we de Lanbox verwijderen 
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SumUp Toestellen 

Bij het klikken op SumUp Toestellen krijgen we volgend scherm te zien 

 

Je hebt 3 mogelijkheden 

1. Voeg SumUp Toestel toe 

2. Wijzig SumUp Toestel -  

3. Verwijder SumUp Toestel -  
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Voeg SumUp Toestel toe 

Klik op toevoegen SumUp Toestel en je krijgt volgend scherm te zien 

 

Hier heb je volgende onderdelen in te vullen 

- SumUp toestel naam 

- SumUp toestel UID 

- Actief 
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Wijzig SumUp Toestel 

Klik op wijzig SumUp Toestel en je krijgt volgend scherm te zien 

 

Hier heb je volgende onderdelen te bewerken 

- SumUp toestel naam 

- SumUp toestel UID 

- Actief 

 

Verwijder SumUp Toestel 

Bij het verwijderen gaan we het SumUp Toestel verwijderen 
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Klantenkaart Instellingen 

Hier kan je de verschillende klantenkaarten instellen. 

Voor meer informatie, verwijzen we naar de Frequently Asked Question – verder in dit document 

 

Je hebt 10 mogelijkheden: 

1. Aparte Producten - Geld 

2. Totaal verkoopsbedrag – Geld 

3. Kortingsbon – Geld 

4. Bedrag – Geld 

5. Kortingsbon Bedrag – Geld 

6. Aparte Producten – Punten 

7. Totaal verkoopsbedrag – Points 

8. Kortingsbon – Punten 

9. Bedrag – Punten 

10. Kortingsbon Bedrag – Points 

Enkele van deze mogelijkheden kan je voor tafels en voor klanten gebruiken, enkele mogelijkheden 

zijn enkel klant gerelateerd. 

We zullen ze een voor een uitleggen met de verschillende opties 
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Aparte Producten - Geld 

 

Type klantenkaart: Aparte producten – Dus elk product wordt rekening mee gehouden voor uw 

klantenkaart 

Aantal producten per klantenkaart: Totaal producten voor volle Klantenkaart, als het getal groter is 

dan 1 dan is dit klanten gerelateerd 

Type: Geld – Hier hebben we de mogelijkheid om te kiezen tussen Geld en Punten 

Blokkeer automatische Klantenkaart tussen deze datums : Hier kan je een datum zetten waar geen 

enkel product op de Klantenkaart komt te staan 

Automatische Kortingsbon: 

- Maanden: Hoeveel maanden is de bon geldig 

- Percentage: Hoe veel (%) korting wil je geven bij een volle klantenkaart 
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Bijkomende settings  

Gebruik kortingskaartbedrag min op volgende kaart. Dit bedrag wordt automatisch afgetrokken van 

de volgende verkoop. (dit is klant gerelateerd). 

Klantenkaart op ticket afdrukken: dit wil de Klantenkaart informatie op het ticket drukken 

Klantenkaart: Hiermee zet je het vinkje Klantenkaart altijd aan 

Volle Klantenkaart/Kortingsbon op ticketten afdrukken: Volle Klantenkaart informatie wordt op het 

ticket gedrukt 

Print uitsluitend via mailing: Dit is enkel voor Kortingsbonnen 

Actieve verkoop toont direct volle klantenkaart: 

Gebruik waarde zoals weggeschreven in database: Hoe het laatst in de database was weggeschreven 

(dus als je laatst het uitgevinkt hebt dan is de volgende verkoop ook uitgevinkt) 

Klantenkaart/Kortingsbon altijd actief vink: Het wordt altijd aangevinkt ook als je het bij de vorige 

verkoop uitgevinkt hebt. 

Klantenkaart/Kortingsbon altijd NIET actief vink: Het wordt altijd uitgevinkt ook als je het bij de 

vorige verkoop aangevinkt hebt. 
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Totaal verkoopsbedrag - Geld 

 

Type klantenkaart:  Totaal verkoopbedrag – Dus per verkoop ticket 

Aantal verkopen: Totaal verkopen voor volle Klantenkaart, als het getal groter is dan 1 dan is dit 

klanten gerelateerd 

Type: Geld – Hier hebben we de mogelijkheid om te kiezen tussen Geld en Punten 

Blokkeer automatische Klantenkaart tussen deze datums: Hier kan je een datum zetten waar geen 

enkel product op de Klantenkaart komt te staan 

Automatische Kortingsbon: 

- Maanden: Hoeveel maanden is de bon geldig 

- Percentage: Hoe veel (%) korting wil je geven bij een volle klantenkaart 

 



iSoftli – Handleiding 

Page - 145 

 

Bijkomende settings  

Gebruik kortingskaartbedrag min op volgende kaart. Dit bedrag wordt automatisch afgetrokken van 

de volgende verkoop. (Dit is klant gerelateerd). 

Klantenkaart op ticket afdrukken: dit wil de Klantenkaart informatie op het ticket drukken 

Klantenkaart: Hiermee zet je het vinkje Klantenkaart altijd aan 

Volle Klantenkaart/Kortingsbon op ticketten afdrukken: Volle Klantenkaart informatie wordt op het 

ticket gedrukt 

Print uitsluitend via mailing: Dit is enkel voor Kortingsbonnen 

Actieve verkoop toont direct volle klantenkaart: 

Gebruik waarde zoals weggeschreven in database: Hoe het laatst in de database was weggeschreven 

(dus als je laatst het uitgevinkt hebt dan is de volgende verkoop ook uitgevinkt) 

Klantenkaart/Kortingsbon altijd actief vink: Het wordt altijd aangevinkt ook als je het bij de vorige 

verkoop uitgevinkt hebt. 

Klantenkaart/Kortingsbon altijd NIET actief vink: Het wordt altijd uitgevinkt ook als je het bij de 

vorige verkoop aangevinkt hebt. 
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Kortingsbon - Geld 

 

Type klantenkaart: Kortingsbon – Dus per verkoop ticket 

Aantal verkopen: Totaal verkopen voor volle Klantenkaart, als het getal groter is dan 1 dan is dit 

klanten gerelateerd 

Type: Geld – Hier hebben we de mogelijkheid om te kiezen tussen Geld en Punten 

Blokkeer automatische Klantenkaart tussen deze datums: Hier kan je een datum zetten waar geen 

enkel product op de Klantenkaart komt te staan 

Automatische Kortingsbon: 

- Maanden: Hoeveel maanden is de bon geldig 

- Percentage: Hoe veel (%) korting wil je geven bij een volle klantenkaart 

DC vervalt in: Hier heb je de mogelijk om het aantal maanden in te geven wanneer de bon vervalt. Je 

hebt ook de mogelijkheid om ∞ oneindig in te geven – Vervalt nooit 
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Bijkomende settings  

Gebruik kortingskaartbedrag min op volgende kaart. Dit bedrag wordt automatisch afgetrokken van 

de volgende verkoop. (dit is klant gerelateerd). 

Klantenkaart op ticket afdrukken: dit wil de Klantenkaart informatie op het ticket drukken 

Klantenkaart: Hiermee zet je het vinkje Klantenkaart altijd aan 

Volle Klantenkaart/Kortingsbon op ticketten afdrukken: Volle Klantenkaart informatie wordt op het 

ticket gedrukt 

Print uitsluitend via mailing: Dit is enkel voor Kortingsbonnen 

Actieve verkoop toont direct volle klantenkaart: 

Gebruik waarde zoals weggeschreven in database: Hoe het laatst in de database was weggeschreven 

(dus als je laatst het uitgevinkt hebt dan is de volgende verkoop ook uitgevinkt) 

Klantenkaart/Kortingsbon altijd actief vink: Het wordt altijd aangevinkt ook als je het bij de vorige 

verkoop uitgevinkt hebt. 

Klantenkaart/Kortingsbon altijd NIET actief vink: Het wordt altijd uitgevinkt ook als je het bij de 

vorige verkoop aangevinkt hebt. 
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Bedrag - Geld – Klant gerelateerd 

 

Type klantenkaart: Bedrag – Dus op het verkoopbedrag 

Bedrag: Het totaalbedrag waar ze dan een korting voor krijgen 

Type: Geld – Hier hebben we de mogelijkheid om te kiezen tussen Geld en Punten 

Blokkeer automatische Klantenkaart tussen deze datums: Hier kan je een datum zetten waar geen 

enkel product op de Klantenkaart komt te staan 

Automatische Kortingsbon: 

- Maanden: Hoeveel maanden is de bon geldig 

- Percentage: Hoe veel (%) korting wil je geven bij een volle klantenkaart 
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Bijkomende settings  

- Gebruik kortingskaartbedrag min op volgende kaart. Dit bedrag wordt automatisch 

afgetrokken van de volgende verkoop. (dit is klant gerelateerd). 

- Klantenkaart op ticket afdrukken: dit wil de Klantenkaart informatie op het ticket drukken 

- Klantenkaart: Hiermee zet je het vinkje Klantenkaart altijd aan 

- Volle Klantenkaart/Kortingsbon op ticketten afdrukken: Volle Klantenkaart informatie wordt 

op het ticket gedrukt 

- Print uitsluitend via mailing: Dit is enkel voor Kortingsbonnen 

- Actieve verkoop toont direct volle klantenkaart: 

- Gebruik waarde zoals weggeschreven in database: Hoe het laatst in de database was 

weggeschreven (dus als je laatst het uitgevinkt hebt dan is de volgende verkoop ook 

uitgevinkt) 

- Klantenkaart/Kortingsbon altijd actief vink: Het wordt altijd aangevinkt ook als je het bij de 

vorige verkoop uitgevinkt hebt. 

- Klantenkaart/Kortingsbon altijd NIET actief vink: Het wordt altijd uitgevinkt ook als je het bij 

de vorige verkoop aangevinkt hebt. 
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Kortingsbon Bedrag – Klant gerelateerd 

 

Type klantenkaart: Kortingsbon Bedrag – Dus op verkoopbedrag 

Bedrag: Het totaalbedrag waar ze dan een korting voor krijgen 

Type: Geld – Hier hebben we de mogelijkheid om te kiezen tussen Geld en Punten 

Blokkeer automatische Klantenkaart tussen deze datums: Hier kan je een datum zetten waar geen 

enkel product op de Klantenkaart komt te staan 

Automatische Kortingsbon: 

- Maanden: Hoeveel maanden is de bon geldig 

- Percentage: Hoe veel (%) korting wil je geven bij een volle klantenkaart 

DC vervalt in: Hier heb je de mogelijk om het aantal maanden in te geven wanneer de bon vervalt. Je 

hebt ook de mogelijkheid om ∞ oneindig in te geven – Vervalt nooit 
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Bijkomende settings  

Gebruik kortingskaartbedrag min op volgende kaart. Dit bedrag wordt automatisch afgetrokken van 

de volgende verkoop. (Dit is klant gerelateerd). 

Klantenkaart op ticket afdrukken: dit wil de Klantenkaart informatie op het ticket drukken 

Klantenkaart: Hiermee zet je het vinkje Klantenkaart altijd aan 

Volle Klantenkaart/Kortingsbon op ticketten afdrukken: Volle Klantenkaart informatie wordt op het 

ticket gedrukt 

Print uitsluitend via mailing: Dit is enkel voor Kortingsbonnen 

Actieve verkoop toont direct volle klantenkaart: 

Gebruik waarde zoals weggeschreven in database: Hoe het laatst in de database was weggeschreven 

(dus als je laatst het uitgevinkt hebt dan is de volgende verkoop ook uitgevinkt) 

Klantenkaart/Kortingsbon altijd actief vink: Het wordt altijd aangevinkt ook als je het bij de vorige 

verkoop uitgevinkt hebt. 

Klantenkaart/Kortingsbon altijd NIET actief vink: Het wordt altijd uitgevinkt ook als je het bij de 

vorige verkoop aangevinkt hebt. 
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Aparte Producten - Punten 

 

Type klantenkaart: Aparte producten – Dus elk product wordt rekening mee gehouden voor uw 

klantenkaart 

Type: Geld – Hier hebben we de mogelijkheid om te kiezen tussen Geld en Punten 

Blokkeer automatische Klantenkaart tussen deze datums: Hier kan je een datum zetten waar geen 

enkel product op de Klantenkaart komt te staan 

Dan kan je kiezen tussen één product en Verkoopbedrag per product 

En dan kan je de nodige Velden invullen. 

Verkoopbedrag per product: Hier vul je in hoeveel 1 punt is in geld 

Maanden: Hier vul je de maanden hoelang dat die geldig blijft 

Volle Klantenkaart bereikt op aantal producten: 

 Producten of bedrag 

 Punten or euro 

 Punten met decimalen of niet 
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Bijkomende settings  

Gebruik kortingskaartbedrag min op volgende kaart. Dit bedrag wordt automatisch afgetrokken van 

de volgende verkoop. (Dit is klant gerelateerd). 

Klantenkaart op ticket afdrukken: dit wil de Klantenkaart informatie op het ticket drukken 

Klantenkaart: Hiermee zet je het vinkje Klantenkaart altijd aan 

Volle Klantenkaart/Kortingsbon op ticketten afdrukken: Volle Klantenkaart informatie wordt op het 

ticket gedrukt 

Print uitsluitend via mailing: Dit is enkel voor Kortingsbonnen 

Actieve verkoop toont direct volle klantenkaart: 

Gebruik waarde zoals weggeschreven in database: Hoe het laatst in de database was weggeschreven 

(dus als je laatst het uitgevinkt hebt dan is de volgende verkoop ook uitgevinkt) 

Klantenkaart/Kortingsbon altijd actief vink: Het wordt altijd aangevinkt ook als je het bij de vorige 

verkoop uitgevinkt hebt. 

Klantenkaart/Kortingsbon altijd NIET actief vink: Het wordt altijd uitgevinkt ook als je het bij de 

vorige verkoop aangevinkt hebt. 
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Totaal Verkoopsbedrag – Punten – Klanten gerelateerd 

 

Type klantenkaart: Totaal verkoopbedrag – Dus op het verkoopbedrag per ticket 

Type: Geld – Hier hebben we de mogelijkheid om te kiezen tussen Geld en Punten 

Blokkeer automatische Klantenkaart tussen deze datums: Hier kan je een datum zetten waar geen 

enkel product op de Klantenkaart komt te staan 

Dan kan je kiezen tussen één product en Verkoopbedrag per product 

En dan kan je de nodige Velden invullen. 

Verkoopbedrag per product: Hier vul je in hoeveel 1 punt is in geld 

Maanden: Hier vul je de maanden hoelang dat die geldig blijft 

Volle Klantenkaart bereikt op aantal producten: 

 Producten of bedrag 

 Punten or euro 

 Punten met decimalen of niet 
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Bijkomende settings  

Gebruik kortingskaartbedrag min op volgende kaart. Dit bedrag wordt automatisch afgetrokken van 

de volgende verkoop. (Dit is klant gerelateerd). 

Klantenkaart op ticket afdrukken: dit wil de Klantenkaart informatie op het ticket drukken 

Klantenkaart: Hiermee zet je het vinkje Klantenkaart altijd aan 

Volle Klantenkaart/Kortingsbon op ticketten afdrukken: Volle Klantenkaart informatie wordt op het 

ticket gedrukt 

Print uitsluitend via mailing: Dit is enkel voor Kortingsbonnen 

Actieve verkoop toont direct volle klantenkaart: 

Gebruik waarde zoals weggeschreven in database: Hoe het laatst in de database was weggeschreven 

(dus als je laatst het uitgevinkt hebt dan is de volgende verkoop ook uitgevinkt) 

Klantenkaart/Kortingsbon altijd actief vink: Het wordt altijd aangevinkt ook als je het bij de vorige 

verkoop uitgevinkt hebt. 

Klantenkaart/Kortingsbon altijd NIET actief vink: Het wordt altijd uitgevinkt ook als je het bij de 

vorige verkoop aangevinkt hebt. 
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Scherm - ?????? - Kortingsbon - Punten 

 

Type klantenkaart: Kortingsbon – Dus per verkoop ticket 

Aantal verkopen: Totaal verkopen voor volle Klantenkaart, als het getal groter is dan 1 dan is dit 

klanten gerelateerd 

Type: Punten – Hier hebben we de mogelijkheid om te kiezen tussen Geld en Punten 

Blokkeer automatische Klantenkaart tussen deze datums: Hier kan je een datum zetten waar geen 

enkel product op de Klantenkaart komt te staan 

Automatische Kortingsbon: 

- Maanden: Hoeveel maanden is de bon geldig 

- Percentage: Hoe veel (%) korting wil je geven bij een volle klantenkaart 

DC vervalt in: Hier heb je de mogelijk om het aantal maanden in te geven wanneer de bon vervalt. Je 

hebt ook de mogelijkheid om ∞ oneindig in te geven – Vervalt nooit 
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Bijkomende settings  

Gebruik kortingskaartbedrag min op volgende kaart. Dit bedrag wordt automatisch afgetrokken van 

de volgende verkoop. (Dit is klant gerelateerd). 

Klantenkaart op ticket afdrukken: dit wil de Klantenkaart informatie op het ticket drukken 

Klantenkaart: Hiermee zet je het vinkje Klantenkaart altijd aan 

Volle Klantenkaart/Kortingsbon op ticketten afdrukken: Volle Klantenkaart informatie wordt op het 

ticket gedrukt 

Print uitsluitend via mailing: Dit is enkel voor Kortingsbonnen 

Actieve verkoop toont direct volle klantenkaart: 

Gebruik waarde zoals weggeschreven in database: Hoe het laatst in de database was weggeschreven 

(dus als je laatst het uitgevinkt hebt dan is de volgende verkoop ook uitgevinkt) 

Klantenkaart/Kortingsbon altijd actief vink: Het wordt altijd aangevinkt ook als je het bij de vorige 

verkoop uitgevinkt hebt. 

Klantenkaart/Kortingsbon altijd NIET actief vink: Het wordt altijd uitgevinkt ook als je het bij de 

vorige verkoop aangevinkt hebt. 
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Bedrag – Punten – Klant Gerelateerd 

 

Type klantenkaart: Bedrag – Dus op het verkoopbedrag 

Type: Punten – Hier hebben we de mogelijkheid om te kiezen tussen Geld en Punten 

Blokkeer automatische Klantenkaart tussen deze datums: Hier kan je een datum zetten waar geen 

enkel product op de Klantenkaart komt te staan 

verkoopbedrag per product: Hier geven we het bedrag in wat 1 punt waard is 

Volle klantenkaart bereikt op aantal producten. 

- Je kan punten of bedrag selecteren en invullen. 

- Dan moet je iSoftli ook melden welke korting je krijgt voor een volle kaart, je kan hier kiezen 

voor punten of euro’s (1 euro = …. Punten of 1 punt = …. Euro’s) 

- En kan ook met punten met decimalen werken 



iSoftli – Handleiding 

Page - 159 

 

Bijkomende settings  

Gebruik kortingskaartbedrag min op volgende kaart. Dit bedrag wordt automatisch afgetrokken van 

de volgende verkoop. (Dit is klant gerelateerd). 

Klantenkaart op ticket afdrukken: dit wil de Klantenkaart informatie op het ticket drukken 

Klantenkaart: Hiermee zet je het vinkje Klantenkaart altijd aan 

Volle Klantenkaart/Kortingsbon op ticketten afdrukken: Volle Klantenkaart informatie wordt op het 

ticket gedrukt 

Print uitsluitend via mailing: Dit is enkel voor Kortingsbonnen 

Actieve verkoop toont direct volle klantenkaart: 

Gebruik waarde zoals weggeschreven in database: Hoe het laatst in de database was weggeschreven 

(dus als je laatst het uitgevinkt hebt dan is de volgende verkoop ook uitgevinkt) 

Klantenkaart/Kortingsbon altijd actief vink: Het wordt altijd aangevinkt ook als je het bij de vorige 

verkoop uitgevinkt hebt. 

Klantenkaart/Kortingsbon altijd NIET actief vink: Het wordt altijd uitgevinkt ook als je het bij de 

vorige verkoop aangevinkt hebt. 
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Kortingsbon Bedrag – Punten – Klant gerelateerd 

 

Type Klantenkaart: Kortingsbon Bedrag 

Type: Punten – Hier hebben we de mogelijkheid om te kiezen tussen Geld en Punten 

Blokkeer automatische Klantenkaart tussen deze datums: Hier kan je een datum zetten waar geen 

enkel product op de Klantenkaart komt te staan 

verkoopbedrag per product: Hier geven we het bedrag in wat 1 punt waard is 

Volle klantenkaart bereikt op aantal producten. 

- Je kan punten of bedrag selecteren en invullen. 

- Dan moet je iSoftli ook melden welke korting je krijgt voor een volle kaart, je kan hier kiezen 

voor punten of euro’s (1 euro = …. Punten of 1 punt = …. Euro’s) 

- En kan ook met punten met decimalen werken 

- DC vervalt in: Hier heb je de mogelijk om het aantal maanden in te geven wanneer de bon 

vervalt. Je hebt ook de mogelijkheid om ∞ oneindig in te geven – Vervalt nooit 
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Bijkomende settings  

Gebruik kortingskaartbedrag min op volgende kaart. Dit bedrag wordt automatisch afgetrokken van 

de volgende verkoop. (Dit is klant gerelateerd). 

Klantenkaart op ticket afdrukken: dit wil de Klantenkaart informatie op het ticket drukken 

Klantenkaart: Hiermee zet je het vinkje Klantenkaart altijd aan 

Volle Klantenkaart/Kortingsbon op ticketten afdrukken: Volle Klantenkaart informatie wordt op het 

ticket gedrukt 

Print uitsluitend via mailing: Dit is enkel voor Kortingsbonnen 

Actieve verkoop toont direct volle klantenkaart: 

Gebruik waarde zoals weggeschreven in database: Hoe het laatst in de database was weggeschreven 

(dus als je laatst het uitgevinkt hebt dan is de volgende verkoop ook uitgevinkt) 

Klantenkaart/Kortingsbon altijd actief vink: Het wordt altijd aangevinkt ook als je het bij de vorige 

verkoop uitgevinkt hebt. 

Klantenkaart/Kortingsbon altijd NIET actief vink: Het wordt altijd uitgevinkt ook als je het bij de 

vorige verkoop aangevinkt hebt. 
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Import-Export Producten 

Hier Klikken we op import-export Producten en krijgen volgend scherm te zien 

 

Hier heb je 3 mogelijkheden 

- Import 

- Export 

- Verwijder alles 
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Importeren van Producten 

Hiervoor hebben we een CSV-file die we kunnen importeren in iSoftli 

 

Dus volgende hebben we nodig, een CSV-file met de producten, en we moeten weten wat we willen 

doen met de import 

1. Importeer nieuwe gegevens 

2. Importeer nieuwe gegevens en overschrijf bestaande gegevens 

3. Overschrijf enkel bestaande gegevens 
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Dus ik selecteer hier in ons voorbeeld, Importeer nieuwe gegevens, ik heb ook een file geselecteerd 

en dan klik ik op de IMPORT-knop om dit te importeren in iSoftli 

Exporteren van Producten 

Hiervoor gaan we een CSV-file maken die we kunnen aanpassen en later terug importeren in iSoftli 

 

Hiervoor klikken we enkel op de Exportknop en krijgen volgend scherm te zien 



iSoftli – Handleiding 

Page - 165 

 

Hier selecteren we de locatie waar we de export willen opslaan en geven het ook een naam op het 

op te slaan 

En deze export ziet er dan zo uit 

 

Verwijder alles 

Dan gaan we alles verwijderen.  
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Import-Export Tafels 

Hier Klikken we op import-export tafels en krijgen volgend scherm te zien 

 

Hier heb je 3 mogelijkheden 

- Import 

- Export 

- Verwijder alles 
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Importeren van Tafels 

Hiervoor hebben we een CSV-file die we kunnen importeren in iSoftli 

 

Dus volgende hebben we nodig, een CSV-file met de Tafels, en we moeten weten wat we willen doen 

met de import 

1. Importeer nieuwe gegevens 

2. Importeer nieuwe gegevens en overschrijf bestaande gegevens 

3. Overschrijf enkel bestaande gegevens 
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Dus ik selecteer hier in ons voorbeeld, Importeer nieuwe gegevens, ik heb ook een file geselecteerd 

en dan klik ik op de IMPORT-knop om dit te importeren in iSoftli 

 

Exporteren van Tafels 

Hiervoor gaan we een CSV-file maken die we kunnen aanpassen en later terug importeren in iSoftli 

 

Hiervoor klikken we enkel op de Exportknop en krijgen volgend scherm te zien 
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Hier selecteren we de locatie waar we de export willen opslaan en geven het ook een naam op het 

op te slaan 

En deze export ziet er dan zo uit 

 

Verwijder alles 

Dan gaan we alles verwijderen. 

Import-Export Tafel Weergave 

Hier Klikken we op Import-Export Tafel Weergave en krijgen volgend scherm te zien 
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Hier heb je 3 mogelijkheden 

- Import 

- Export 

- Verwijder alles 
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Importeren van Tafel Weergave 

Hiervoor hebben we een CSV-file die we kunnen importeren in iSoftli 

 

Dus volgende hebben we nodig, een CSV-file met de tafel weergave, en we moeten weten wat we 

willen doen met de import 

1. Importeer nieuwe gegevens 

2. Importeer nieuwe gegevens en overschrijf bestaande gegevens 

3. Overschrijf enkel bestaande gegevens 
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Dus ik selecteer hier in ons voorbeeld, Importeer nieuwe gegevens, ik heb ook een file geselecteerd 

en dan klik ik op de IMPORT-knop om dit te importeren in iSoftli 

 

Exporteren van Tafel Weergave 

Hiervoor gaan we een CSV-file maken die we kunnen aanpassen en later terug importeren in iSoftli 

 

Hiervoor klikken we enkel op de Exportknop en krijgen volgend scherm te zien 
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Hier selecteren we de locatie waar we de export willen opslaan en geven het ook een naam op het 

op te slaan 

En deze export ziet er dan zo uit 

 

Verwijder alles 

Dan gaan we alles verwijderen. 

Import-Export Scherm Menu 

Hier Klikken we op Import-Export Scherm Menu en krijgen volgend scherm te zien 
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Hier heb je 5 mogelijkheden 

- Import Scherm Menu 

- Importeer Menu Scherm Producten 

- Export Scherm Menu 

- Export Menu Scherm Producten 

- Verwijder alles 
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Importeren van Scherm Menu 

Hiervoor hebben we een CSV-file die we kunnen importeren in iSoftli 

 

Dus volgende hebben we nodig, een CSV-file met de producten, en we moeten weten wat we willen 

doen met de import 

1. Importeer nieuwe gegevens 

2. Importeer nieuwe gegevens en overschrijf bestaande gegevens 

3. Overschrijf enkel bestaande gegevens 
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Dus ik selecteer hier in ons voorbeeld, Importeer nieuwe gegevens, ik heb ook een file geselecteerd 

en dan klik ik op de IMPORT-knop om dit te importeren in iSoftli 

 

Exporteren van Scherm Menu 

Hiervoor gaan we een CSV-file maken die we kunnen aanpassen en later terug importeren in iSoftli 

 

Hiervoor klikken we enkel op de Exportknop en krijgen volgend scherm te zien 
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Hier selecteren we de locatie waar we de export willen opslaan en geven het ook een naam op het 

op te slaan 

En deze export ziet er dan zo uit 

 

Verwijder alles 

Dan gaan we alles verwijderen. 

Importeren van Menu scherm Producten 

Hiervoor hebben we een CSV-file die we kunnen importeren in iSoftli 
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Dus volgende hebben we nodig, een CSV-file met de producten, en we moeten weten wat we willen 

doen met de import 

1. Importeer nieuwe gegevens 

2. Importeer nieuwe gegevens en overschrijf bestaande gegevens 

3. Overschrijf enkel bestaande gegevens 

  



iSoftli – Handleiding 

Page - 179 

 

Dus ik selecteer hier in ons voorbeeld, Importeer nieuwe gegevens, ik heb ook een file geselecteerd 

en dan klik ik op de IMPORT-knop om dit te importeren in iSoftli 

 

Exporteren van Menu scherm Producten 

Hiervoor gaan we een CSV-file maken die we kunnen aanpassen en later terug importeren in iSoftli 

 

Hiervoor klikken we enkel op de Exportknop en krijgen volgend scherm te zien 
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Hier selecteren we de locatie waar we de export willen opslaan en geven het ook een naam op het 

op te slaan 

En deze export ziet er dan zo uit 

 

Verwijder alles 

Dan gaan we alles verwijderen.  
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Tafels 

  

Hier heb je twee submenu’s:  

1. Tafel lijst 

2. Tafel Weergave 
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Lijst Tafels 

Hier Klikken we op lijst tafels en krijgen volgend scherm te zien 

   

Je hebt 3 mogelijkheden 

1. Voeg Tafel toe 

2. Wijzig Tafel -  

3. Verwijder Tafel -  
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Voeg Tafel toe 

Bij het toevoegen krijgen we volgend scherm te zien. 

 

Hier heb je diverse velden die je kan invullen 

- Tafel Naam 

- Aantal zitplaatsen 

- Categorie 
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Wijzig tafel 

Bij het bewerken krijgen we volgend scherm te zien. 

 

Hier heb je diverse velden die je kan bewerken 

- Tafel Naam 

- Aantal zitplaatsen 

- Categorie 

Verwijder tafel 

Bij het verwijderen gaan we daadwerkelijk de tafel verwijderen. 
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Tafel weergave 

Hier klikken we op tafel weergave en krijgen volgend scherm te zien 

 

Je hebt 3 mogelijkheden 

1. Voeg Tafel weergave toe 

2. Wijzig Tafel weergave -  

3. Verwijder Tafel weergave -  
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Voeg Tafelweergave toe 

Bij het toevoegen krijgen we volgend scherm te zien. 

 

Hier heb je diverse velden die je kan invullen 

- Weergave Naam 

- Weergave Modus 

o Automatisch 

o Gepersonaliseerd 

o Verborgen 

- Achtergrond Kleur 

- Achtergrondafbeelding 

- Aantal Kolommen 

- Hoogte Knop 

- Aantal Pagina’s 

- Teller hoogte 

- Alfanumerieke Toetsen 

- Geselecteerde tafels 
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Wijzig Tafelweergave 

Bij het bewerken krijgen we volgend scherm te zien. 

 

Hier heb je diverse velden die je kan bewerken 

- Weergave Naam 

- Weergave Modus 

o Automatisch 

o Gepersonaliseerd 

o Verborgen 

- Achtergrond Kleur 

- Achtergrondafbeelding 

- Aantal Kolommen 

- Hoogte Knop 

- Aantal Pagina’s 

- Teller hoogte 

- Alfanumerieke Toetsen 

- Geselecteerde tafels 

Verwijder Tafelweergave 

Bij het verwijderen dan gaan we daadwerkelijk de tafelweergave verwijderen 
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Kelners 

Hier klikken we op Kelners en krijgen volgend scherm te zien 

 

Hier heb je één submenu’s:  

1. Lijst Kelners 

  



iSoftli – Handleiding 

Page - 189 

Lijst Kelners 

Hier klikken we op Lijst Kelners en krijgen volgend scherm te zien 

 

Je hebt 3 mogelijkheden 

1. Voeg Kelner toe 

2. Wijzig Kelner -  

3. Verwijder Kelner -  
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Voeg Kelner toe 

Bij het toevoegen krijgen we volgend scherm te zien. 

 

Hier heb je diverse velden die je kan invullen 

- Naam Kelner 

- Pin 

- RFID Pin Code 

- Sofi Nummer 
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Wijzig Kelner 

Bij het bewerken krijgen we volgend scherm te zien. 

 

Hier heb je diverse velden die je kan bewerken 

- Naam Kelner 

- Pin 

- RFID Pin Code 

- Sofi Nummer 

Verwijder Kelner 

Bij het verwijderen gaan we daadwerkelijk de kelner verwijderen 
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Producten 

Hier klikken we op Producten en krijgen volgend scherm te zien, met diverse submenu’s 

 

Hier hebben we 11 submenu’s: 

1. Product Lijst 

2. Menu lijst 

3. Opties 

4. Prijslijst Bewerken 

5. Prijs Definities 

6. Btw lijst bewerken 

7. Gangen 

8. BTW Sjablonen 

9. Retour Redenen 

10. Cadeau Redenen 

11. Voorraad Artikelen 

12. Recepten 

13. Transactie 
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Productlijst 

Hier klikken we op Productlijst en krijgen volgend scherm te zien 

 

Je hebt 3 mogelijkheden 

1. Voeg Productlijst toe 

2. Wijzig Productlijst -  

3. Verwijder Productlijst -  
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Voeg Product toe 

Bij het toevoegen krijgen we volgend scherm te zien. 

 

Hier heb je diverse velden die je kan bewerken 

- Naam van het product 

- Groep Code 

o Hier heb je de onderverdeling van de diverse submenu’s van eten en dranken. 

- Btw 

- Cadeaubon 

- Zero Prijs Toegestaan 

- Weegschaal gerelateerd 

- Foto 

- Alleen Foto  Hier kan je voor kiezen dat enkel de foto komt en niet de omschrijving 

- Portie Prijzen 

- Barcode 

- Gang 

- Eigenschap groepen 
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Wijzig Product 

Bij het bewerken krijgen we volgend scherm te zien. 

 

Hier heb je diverse velden die je kan bewerken 

- Naam van het product 

- Groep Code 

o Hier heb je de onderverdeling van de diverse submenu’s van eten en dranken. 

- Btw 

- Cadeaubon 

- Zero Prijs Toegestaan 

- Weegschaal gerelateerd 

- Foto 

- Alleen Foto  Hier kan je voor kiezen dat enkel de foto komt en niet de omschrijving 

- Portie Prijzen 

- Barcode 

- Gang 

- Eigenschap groepen 

 

Verwijder Product 

Bij het verwijderen gaan we daadwerkelijk de producten verwijderen. 
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Menulijst 

Hier klikken we op Menulijst en krijgen volgend scherm te zien 

 

Je hebt 3 mogelijkheden 

1. Voeg Menulijst toe 

2. Wijzig Menulijst -  

3. Verwijder Menulijst -  
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Voeg menu toe 

Bij het toevoegen krijgen we volgend scherm te zien. 

 

Hier heb je diverse velden die je kan bewerken 

- Menu Naam 

- Wijzig alle categorieën 

- Voeg Categorieën toe 
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Wijzig Menu 

Bij het bewerken krijgen we volgend scherm te zien. 

 

Hier heb je nog de mogelijkheid om de categorie te wijzigen of een categorie toe te voegen 

- Menu Categorieën 

o Voeg Categorie Toe 

o Wijzig Categorie -  

o Wijzig Categorie producten -  

o Wijzig Product Eigenschappen  

o Verwijder Categorie -  
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Voeg Categorie toe 

Hier kan je een categorie toevoegen 
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Wijzig Categorie  

 

Hier kan je bepaalde gegevens veranderen 

- Naam categorie 

- Aantal Kolommen 

- Sub-knop Hoogte 

- Hoogte Knop 

- Sub-knop hoogte 

- Aantal pagina’s 

- Kleur van de knoppen 

- Kleur van de knoppen 

- Sorteervolgorde 

- Maximum Artikelen 

- Afbeeldingsfolder 

- Sorteer Type 
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Wijzig Categorie Producten 

 

Hier kan je producten activeren voor die categorie of deactiveren 
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Wijzig Product Eigenschappen 

 

Hier maak je eigenlijk een onderverdeling van de categorie bv koud, warm, … 

Verwijder Categorie 

Hier ga je daadwerkelijk de categorie verwijderen 

 

Verwijder Menu 

Bij het verwijderen gaan we daadwerkelijk de geselecteerde menu verwijderen. 
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Opties 

Hier klikken we op Opties en krijgen volgend scherm te zien 

 

Je hebt 3 mogelijkheden 

1. Voeg Opties toe 

2. Wijzig Opties -  

3. Verwijder Opties -  
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Voeg Opties toe 

Bij het toevoegen krijgen we volgend scherm te zien. 

 

Hier heb je diverse velden die je kan invullen 

- Naam 

- Opties die je kan activeren of deactiveren 

o Enkele selectie 

o Meervoudige Selectie 

o Meerdere klikken 

o Selectie Verplicht 

o Toon Automatisch 

- Kassa Weergave 

o Aantal Kolommen 

o Hoogte Knop 

- Terminal Weergave 

o Aantal Kolommen 

o Hoogte Knop 

- Eigenschap groepen 
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Wijzig Opties 

Bij het bewerken krijgen we volgend scherm te zien. 

 

Hier heb je diverse velden die je kan invullen 

- Naam 

- Opties die je kan activeren of deactiveren 

o Enkele selectie 

o Meervoudige Selectie 

o Meerdere klikken 

o Selectie Verplicht 

o Toon Automatisch 

- Kassa Weergave 

o Aantal Kolommen 

o Hoogte Knop 

- Terminal Weergave 

o Aantal Kolommen 

o Hoogte Knop 

- Eigenschap groepen 

Verwijder Opties 

Bij het verwijderen gaan we daadwerkelijk de geselecteerde Opties verwijderen. 
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Prijslijst bewerken 

Hier klikken we op Prijslijst bewerken en krijgen volgend scherm te zien 

 

Hier kan je de gegevens veranderen. 
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Prijs definities 

Hier klikken we op Prijs Definities en krijgen volgend scherm te zien 

 

Je hebt 3 mogelijkheden 

1. Voeg Prijs Definitie toe 

2. Wijzig Prijs Definitie -  

3. Verwijder Prijs Definitie -  
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Voeg Prijs Definitie toe 

Bij het toevoegen krijgen we volgend scherm te zien. 

 

Hier heb je diverse velden die je kan invullen 

- Prijs Definitie Naam 

- Prijs Kaartje 
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Wijzig Prijs Definitie 

Bij het bewerken krijgen we volgend scherm te zien. 

 

Hier heb je diverse velden die je kan bewerken 

- Prijs Definitie Naam 

- Prijs Kaartje 

Verwijder Prijs definitie 

Bij het verwijderen gaan we daadwerkelijk de geselecteerde Prijs Definitie verwijderen. 

 

OPGELET: Niet mogelijk voor FDM-gebruikers 
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BTW lijst bewerken 

 

Hier kan je de verschillende btw-tarieven invullen voor de verschillende Afdelingen 
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Gangen 

 

Je hebt 3 mogelijkheid 

1. Voeg Gang toe 

2. Wijzig Gang -  

3. Verwijder Gang -  
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Voeg gang toe 

Bij het toevoegen krijgen we volgend scherm te zien. 

 

Hier heb je diverse velden die je kan invullen 

- Gangnaam 

- Sorteervolgorde 
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Wijzig Gang 

Bij het bewerken krijgen we volgend scherm te zien. 

 

Hier heb je diverse velden die je kan bewerken 

- Gangnaam 

- Sorteervolgorde 

 

Verwijder Gang 

Bij het verwijderen gaan we daadwerkelijk de geselecteerde gang verwijderen. 
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BTW Sjablonen 

Hier klikken we op BTW sjablonen en krijgen volgend scherm te zien 

 

Je hebt 3 mogelijkheid 

1. Voeg btw-sjabloon toe 

2. Wijzig btw-sjabloon -  

3. Verwijder btw-sjabloon -  
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Voeg BTW sjabloon toe 

Bij het toevoegen krijgen we volgend scherm te zien. 

 

Hier heb je diverse velden die je kan invullen 

- BTW Sjabloon Naam 

- Tarief 

- BTW Code 

- BTW Inbegrepen in de Prijs 
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Wijzig BTW Sjabloon 

Bij het bewerken krijgen we volgend scherm te zien. 

 

Hier heb je diverse velden die je kan invullen 

- BTW Sjabloon Naam 

- Tarief 

- BTW Code 

- BTW Inbegrepen in de Prijs 

 

Verwijder BTW sjabloon 

Bij het verwijderen gaan we daadwerkelijk het geselecteerde btw-sjabloon verwijderen. 
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Retour Redenen 

Hier klikken we op Retour Redenen en krijgen volgend scherm te zien 

 

Je hebt 3 mogelijkheden 

1. Voeg Retour Redenen toe 

2. Wijzig Retour Redenen -  

3. Verwijder Retour Redenen -  
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Voeg Retour Reden toe 

Bij het toevoegen krijgen we volgend scherm te zien. 

 

Hier heb je diverse velden die je kan invullen 

- Retour Reden Naam 
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Wijzig Retour Reden 

Bij het bewerken krijgen we volgend scherm te zien. 

 

Hier heb je diverse velden die je kan bewerken 

- Retour Reden Naam 

Verwijder Retour Reden 

Bij het verwijderen gaan we daadwerkelijk de geselecteerde Retour Reden verwijderen. 
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Cadeau Redenen 

Hier klikken we op Cadeau Redenen en krijgen volgend scherm te zien 

 

Je hebt 3 mogelijkheden 

1. Voeg Cadeau Redenen toe 

2. Wijzig Cadeau Redenen -  

3. Verwijder Cadeau Redenen -  
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Voeg Cadeau Reden toe 

Bij het toevoegen krijgen we volgend scherm te zien. 

 

Hier heb je diverse velden die je kan invullen 

- Cadeau Reden Naam 
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Wijzig Cadeau reden 

Bij het bewerken krijgen we volgend scherm te zien. 

 

Hier heb je diverse velden die je kan bewerken 

- Cadeau Reden Naam 

Verwijder Cadeau Reden 

Bij het verwijderen gaan we daadwerkelijk de geselecteerde Cadeau-reden verwijderen. 
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Voorraad artikelen 

Hier klikken we op Voorraad artikelen en krijgen volgend scherm te zien 

 

Je hebt 3 mogelijkheden 

1. Voeg Voorraadartikelen toe 

2. Wijzig Voorraadartikelen -  

3. Verwijder Voorraadartikelen -  
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Voeg Voorraadartikel toe 

Bij het toevoegen krijgen we volgend scherm te zien. 

 

Hier heb je diverse velden die je kan invullen 

- Voorraadartikel Naam 

- Groep Code 

- Basiseenheid 

- Transactie eenheid 

- Transactie eenheid Vermenigvuldigd 
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Wijzig Voorraadartikel 

Bij het bewerken krijgen we volgend scherm te zien. 

 

Hier heb je diverse velden die je kan bewerken 

- Voorraadartikel Naam 

- Groep Code 

- Basiseenheid 

- Transactie eenheid 

- Transactie eenheid Vermenigvuldigd 

Verwijder Voorraadartikel 

Bij het verwijderen gaan we daadwerkelijk de geselecteerde voorraadartikel verwijderen. 
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Recepten 

Hier klikken we op Recepten en krijgen volgend scherm te zien 

 

Je hebt 3 mogelijkheden 

1. Voeg Recept toe 

2. Wijzig Recept -  

3. Verwijder Recept -  
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Voeg Recepten toe 

Bij het toevoegen krijgen we volgend scherm te zien. 

 

Hier heb je diverse velden die je kan invullen 

- Recept Naam 

- Naam van het product 

- Portie Naam 

- Vaste Kosten 

- Voorraadartikelen 

o Voeg inventaris toe 

o Verwijder inventaris 
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Wijzig Recept 

Bij het bewerken krijgen we volgend scherm te zien. 

 

Hier heb je diverse velden die je kan bewerken 

- Recept Naam 

- Naam van het product 

- Portie Naam 

- Vaste Kosten 

- Voorraadartikelen 

o Voeg inventaris toe 

o Verwijder inventaris 

Verwijder Recept 

Bij het verwijderen gaan we daadwerkelijk de geselecteerde Recept verwijderen. 
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Transactie 

Hier klikken we op Transactie en krijgen volgend scherm te zien 

 

Je hebt 3 mogelijkheden 

1. Voeg Transactie toe 

2. Wijzig Transactie 

3. Verwijder Transactie 
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Voeg Transactie toe 

Bij het toevoegen krijgen we volgend scherm te zien. 

 

Hier heb je diverse velden die je kan invullen 

- Tijd 

- Voorraad Artikelen 

o Voeg regel toe 
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Wijzig Transactie 

Bij het bewerken krijgen we volgend scherm te zien. 

 

Hier heb je diverse velden die je kan bewerken 

- Tijd 

- Voorraad Artikelen 

o Voeg Regel Toe 

o Wijzig Regel 

Verwijder Transactie 

Bij het verwijderen gaan we daadwerkelijk de geselecteerde Transactie verwijderen. 
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Kastickets 

Hier klikken we op Kastickets en krijgen volgend scherm te zien. 

 

Je hebt twee submenu’s 

1. Betaling Type 

2. Wijzig Betaalwijze Type 
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Betaling Type 

Hier klikken we op Betaling Type Lijst en krijgen volgend scherm te zien 

 

Je hebt 3 mogelijkheden 

1. Voeg Betaling Type toe 

2. Wijzig Betaling Type -  

3. Verwijder Betaling Type -  
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Voeg Betaling Type toe 

Bij het toevoegen krijgen we volgend scherm te zien. 

 

Hier heb je diverse velden die je kan invullen 

- Sjabloon Naam 

- Transactie Document Type 

o Verkooptransactie 

o Betalingstransactie 

o Kortingstransactie 

o Afrondingstransactie 

o Klant Rekeningtransactie 

o Klant Contante betaling 

o Klant Kredietkaart betaling 

o Salary Payment 

o Bankstorting 

o Delay Payment type 

o Bank Betaald 

- Rekening  

o Cash 

o Credit Card 

o Bonnen 

o Cash$ 

o Cash£ 

o Overschrijving 

o Op Rekening 

o Transfer 

o SumUp 
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- Kleur van de knoppen 

- Enkel opties 

o Uitgestelde Betaling 

o In cash geld 

o Cadeaubon 

o SumUp gerelateerd 
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Wijzig Betaling Type 

Bij het bewerken krijgen we volgend scherm te zien. 

 

Hier heb je diverse velden die je kan bewerken 

- Sjabloon Naam 

- Transactie Document Type 

o Verkooptransactie 

o Betalingstransactie 

o Kortingstransactie 

o Afrondingstransactie 

o Klant Rekeningtransactie 

o Klant Contante betaling 

o Klant Kredietkaart betaling 

o Salary Payment 

o Bankstorting 

o Delay Payment type 

o Bank Betaald 

- Rekening  

o Cash 

o Credit Card 

o Bonnen 

o Cash$ 

o Cash£ 

o Overschrijving 

o Op Rekening 

o Transfer 

o SumUp 
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- Kleur van de knoppen 

- Enkel opties 

o Uitgestelde Betaling 

o In cash geld 

o Cadeaubon 

o SumUp gerelateerd 

Verwijder Betaling Type 

Bij het verwijderen gaan we daadwerkelijk de geselecteerde Betaling Type verwijderen. 
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Wijzig Betaalwijze type 

Hier klikken we op Wijzig Betaalwijze type en krijgen volgend scherm te zien 

 

Je hebt 3 mogelijkheden 

1. Voeg Wijzig Betaalwijze Type toe 

2. Wijzig Wijzig Betaalwijze Type -  

3. Verwijder Wijzig Betaalwijze Type -  
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Voeg Wijzig Betaalwijze type 

Bij het toevoegen krijgen we volgend scherm te zien. 

 

Hier heb je diverse velden die je kan invullen 

- Sjabloon Naam 

- Rekening Transactie Type 

o Verkooptransactie 

o Betalingstransactie 

o Kortingstransactie 

o Afrondingstransactie 

o Klant Rekeningtransactie 

o Klant Contante betaling 

o Klant Kredietkaart betaling 

o Salary Payment 

o Bankstorting 

o Delay Payment type 

o Bank Betaald 

- Rekening  

o Ontvangsten 
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Wijzig Wijzig Betaalwijze type 

Bij het bewerken krijgen we volgend scherm te zien. 

 

Hier heb je diverse velden die je kan bewerken 

- Sjabloon Naam 

- Sjabloon Naam 

- Rekening Transactie Type 

o Verkooptransactie 

o Betalingstransactie 

o Kortingstransactie 

o Afrondingstransactie 

o Klant Rekeningtransactie 

o Klant Contante betaling 

o Klant Kredietkaart betaling 

o Salary Payment 

o Bankstorting 

o Delay Payment type 

o Bank Betaald 

- Rekening  

o Ontvangsten 

o  

Verwijder Wijzig Betaalwijze type 

Bij het verwijderen gaan we daadwerkelijk de geselecteerde Wijzig Betaalwijze type verwijderen. 
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Rekeningen 

Hier klikken we op Rekeningen en krijgen volgend scherm te zien 

 

Je hebt 7 submenu’s 

1. Rekening Type Lijst 

2. Rekeningen 

3. Rekening Scherm 

4. Rekening Transactie Type 

5. Document Type 

6. Transacties 

7. Nulstelling 
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Rekening Type 

Hier klikken we op Rekening Type en krijgen volgend scherm te zien 

 

Je hebt 3 mogelijkheden 

1. Voeg Rekening Type toe 

2. Wijzig Rekening Type -  

3. Verwijder Rekening Type -  
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Voeg Rekening Type toe 

Bij het toevoegen krijgen we volgend scherm te zien. 

 

Hier heb je diverse velden die je kan invullen 

- Naam 

- Filter Type 

o Alles 

o Maand 

o Week 

o Werk Periode 

- Regels 

o Default 

o Debet 

o Credit 

- Labels 
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Wijzig Rekening Type 

Bij het bewerken krijgen we volgend scherm te zien. 

 

Hier heb je diverse velden die je kan bewerken 

- Naam 

- Filter Type 

o Alles 

o Maand 

o Week 

o Werk Periode 

- Regels 

o Default 

o Debet 

o Credit 

- Labels 

Verwijder Rekening Type 

Bij het verwijderen gaan we daadwerkelijk de geselecteerde Rekening Type verwijderen. 
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Rekeningen 

Hier klikken we op Rekeningen en krijgen volgend scherm te zien 

 

Je hebt 3 mogelijkheden 

1. Voeg Rekening toe 

2. Wijzig Rekening -  

3. Verwijder Rekening -  
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Voeg Rekening toe 

Bij het toevoegen krijgen we volgend scherm te zien. 

 

Hier heb je diverse velden die je kan invullen 

- Naam 

- Rekening Type 

o Ontvangsten Rekening 

o Verkoop Rekening 

o Betaling Rekening 

o Kortingen Rekening 

o Klant Rekening 

- Munteenheid 

o Diegene die je eerder hebt aangemaakt kan je hier dan kiezen 
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Wijzig Rekening 

Bij het bewerken krijgen we volgend scherm te zien. 

 

Hier heb je diverse velden die je kan bewerken 

- Naam 

- Rekening Type 

o Ontvangsten Rekening 

o Verkoop Rekening 

o Betaling Rekening 

o Kortingen Rekening 

o Klant Rekening 

- Munteenheid 

o Diegene die je eerder hebt aangemaakt kan je hier dan kiezen 

Verwijder Rekening 

Bij het verwijderen gaan we daadwerkelijk de geselecteerde Rekening verwijderen. 
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Rekening Scherm 

Hier klikken we op Rekening Scherm en krijgen volgend scherm te zien 

 

Je hebt 3 mogelijkheden 

1. Voeg Rekening Scherm toe 

2. Wijzig Rekening Scherm -  

3. Verwijder Rekening Scherm -  
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Voeg Rekening Scherm toe 

Bij het toevoegen krijgen we volgend scherm te zien. 

 

Hier heb je diverse velden die je kan invullen 

- Naam 

- Filter Type 

o Alle 

o Maand 

o Week 

o Werk Periode 
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Wijzig Rekening Scherm 

Bij het bewerken krijgen we volgend scherm te zien. 

 

Hier heb je diverse velden die je kan bewerken 

- Naam 

- Filter Type 

o Alle 

o Maand 

o Week 

o Werk Periode 

- Rekening Type 

Verwijder Rekening Scherm 

Bij het verwijderen gaan we daadwerkelijk de geselecteerde Opties verwijderen. 
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Rekening Transactie Type 

Hier klikken we op Rekening Transactie Type en krijgen volgend scherm te zien 

 

Je hebt 3 mogelijkheden 

1. Voeg Rekening Transactie Type toe 

2. Wijzig Rekening Transactie Type -  

3. Verwijder Rekening Transactie Type -  
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Voeg Transactie Type toe 

Bij het toevoegen krijgen we volgend scherm te zien. 

 

Hier heb je diverse velden die je kan invullen 

- Transactie Document Type Naam 

- Bron Rekening Type (debet) 

o Ontvangsten Rekening 

o Verkoop Rekening 

o Betaling Rekening 

o Kortingen Rekening 

o Klant Rekening 

o Bank Stortingen 

o Expense Group 

o Bank Storting 

- Bestemming Rekening Type (debet) 

o Ontvangsten Rekening 

o Verkoop Rekening 

o Betaling Rekening 

o Kortingen Rekening 

o Klant Rekening 

o Bank Stortingen 

o Expense Group 

o Bank Storting 

- Standaard Bron Rekening 

- Standaard Doel Rekening 
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Wijzig Transactie Type 

Bij het bewerken krijgen we volgend scherm te zien. 

 

Hier heb je diverse velden die je kan bewerken 

- Transactie Document Type Naam 

- Bron Rekening Type (debet) 

o Ontvangsten Rekening 

o Verkoop Rekening 

o Betaling Rekening 

o Kortingen Rekening 

o Klant Rekening 

o Bank Stortingen 

- Bestemming Rekening Type (debet) 

o Ontvangsten Rekening 

o Verkoop Rekening 

o Betaling Rekening 

o Kortingen Rekening 

o Klant Rekening 

o Bank Stortingen 

- Standaard Bron Rekening 

- Standaard Doel Rekening 

-  

Verwijder Transactie Type 

Bij het verwijderen gaan we daadwerkelijk de geselecteerde Optie verwijderen.  
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Document Type Lijst 

Hier klikken we op Document Type Lijst en krijgen volgend scherm te zien 

 

Je hebt 3 mogelijkheden 

1. Voeg Document Type toe 

2. Wijzig Document Type -  

3. Verwijder Document Type -  
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Voeg Document Type toe 

Bij het toevoegen krijgen we volgend scherm te zien. 

 

Hier heb je diverse velden die je kan invullen 

- Rekening Transactie Documentnaam 

- Knopnaam 

- Kleur van de knoppen 

- Rekening Type 

o Ontvangst Rekeningen 

o Verkopen Rekeningen 

o Betaling Rekeningen 

o Korting Rekeningen 

o Klant Rekeningen 

o Bank Stortingen 

- Standaard bedrag 

o (Saldo) 

- Omschrijving sjabloon 

- Wisselkoers 

- Transactie 

- Lot creatie document 
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Wijzig Document Type 

Bij het bewerken krijgen we volgend scherm te zien. 

 

Hier heb je diverse velden die je kan bewerken 

- Rekening Transactie Documentnaam 

- Knopnaam 

- Kleur van de knoppen 

- Rekening Type 

o Ontvangst Rekeningen 

o Verkopen Rekeningen 

o Betaling Rekeningen 

o Korting Rekeningen 

o Klant Rekeningen 

o Bank Stortingen 

- Standaard bedrag 

o (Saldo) 

- Omschrijving sjabloon 

- Wisselkoers 

- Transactie 

- Lot creatie document 

 

Verwijder Document Type 

Bij het verwijderen gaan we daadwerkelijk de geselecteerde Opties verwijderen. 
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Transacties 

Hier klikken we op Transacties en krijgen volgend scherm te zien 

 

Je hebt 3 mogelijkheden 

1. Voeg Transacties toe 

2. Wijzig Transacties -  

3. Verwijder Transacties -  

  



iSoftli – Handleiding 

Page - 258 

Voeg Transactie Document toe 

Bij het toevoegen krijgen we volgend scherm te zien. 

 

Hier heb je diverse velden die je kan invullen 

- Rekening Transactie Documentnaam 

- Transactie Type 

- Bron 

- Bestemming 

- Omschrijving 

- Bedrag 

- Toevoegen 

- Verwijderen 
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Wijzig Transactie Document 

Bij het bewerken krijgen we volgend scherm te zien. 

 

Hier heb je diverse velden die je kan bewerken 

- Rekening Transactie Documentnaam 

- Transactie Type 

- Bron 

- Bestemming 

- Omschrijving 

- Bedrag 

- Toevoegen 

- Verwijderen 

Verwijder Transactie Document 

Bij het verwijderen gaan we daadwerkelijk de geselecteerde Transactie Document verwijderen. 



iSoftli – Handleiding 

Page - 260 

Nulstelling 

 

Met deze setting willen we onze database leegmaken. Dit wil zeggen dat we alle verkopen gaan 

verwijderen. Zodat jullie met een clean database kunnen werken. 
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Hoe nulstelling activeren 

 

Wat moeten we doen om deze reset uit te voeren 

- Activeer 

o Reset verkoopgegevens, tellers, klok, rapporten, cadeaubonnen, rekeningen, … 

o Reset Z-rapport Data 

Dan klikken we op de UITVOEREN RESETTEN knop 

 

Dit zal een tijdje duren, dus geduld 
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Klanten 

Hier klikken we op Klanten en krijgen volgend scherm te zien 

 

Je hebt 1 submenu 

1. Klantenlijst 
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Klantenlijst 

Hier klikken we op Klantenlijst en krijgen volgend scherm te zien 

 

Je hebt 3 mogelijkheden 

1. Voeg Klantenlijst toe 

2. Wijzig Klantenlijst -  

3. Verwijder Klantenlijst -  
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Voeg Klant toe 

Bij het toevoegen krijgen we volgend scherm te zien. 

 

Hier heb je diverse velden die je kan invullen 

- Naam van de klant 

- Groep Code 

- Telefoon 

- Email 

- Geslacht 

- Geboortedatum 

- Adres 

- Notitie 
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Wijzig Klant 

Bij het bewerken krijgen we volgend scherm te zien. 

 

Hier heb je diverse velden die je kan bewerken 

- Naam van de klant 

- Groep Code 

- Telefoon 

- Email 

- Geslacht 

- Geboortedatum 

- Adres 

- Notitie 

Verwijder Klant 

Bij het verwijderen gaan we daadwerkelijk de geselecteerde klant verwijderen. 
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Automatie 

Hier klikken we op Automatie en krijgen volgend scherm te zien 

 

Je hebt 2 submenu’s 

1. Acties 

2. Regels 
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Acties 

Hier klikken we op Acties en krijgen volgend scherm te zien 

 

Je hebt 3 mogelijkheden 

1. Voeg Acties toe 

2. Wijzig Acties -  

3. Verwijder Acties -  
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Voeg Actie toe 

Bij het toevoegen krijgen we volgend scherm te zien. 

 

Hier heb je diverse velden die je kan invullen 

- Actie Naam  

- List Actie Type – Bij elke actie komen nog parameters erbij naargelang de actie die je kiest. 

o E-mail verzenden 

o Voeg kasticket korting toe 

o Voeg kasticket Artikel toe 

o Cadeau laatste kasticket artikel 

o Update van vorige kasticket artikel Prijskaartje 

o Werk kasticket artikel prijskaartje bij 

o Werk kasticket artikel Label bij 

o Ongeldig kasticket items 

o Verwijder Laatste Optie 

o Wijzig kasticket Label  

o Wijzig Prijslijst 

o Vernieuwen Cache 

o Bericht uitzenden 

o Werk Programma-instellingen bij 

o Kasticket operatie uitvoeren 

o Werk kasticket BTW bij 

o Herbereken kasticket-BTW  

o Werk kasticket BTW of Diensten bij 

o Werk kasticket rekening bij 

o Voer printopdracht uit 

o Update Application Subtitel 
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o Update Entity State 

o Controleer Bestelling Status 
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Wijzig Actie 

Bij het bewerken krijgen we volgend scherm te zien. 

 

Hier heb je diverse velden die je kan bewerken 

- Actie Naam  

- List Actie Type – Bij elke actie komen nog parameters erbij naargelang de actie die je kiest. 

o E-mail verzenden 

o Voeg kasticket korting toe 

o Voeg kasticket Artikel toe 

o Cadeau laatste kasticket artikel 

o Update van vorige kasticket artikel Prijskaartje 

o Werk kasticket artikel prijskaartje bij 

o Werk kasticket artikel Label bij 

o Ongeldig kasticket items 

o Verwijder Laatste Optie 

o Wijzig kasticket Label  

o Wijzig Prijslijst 

o Vernieuwen Cache 

o Bericht uitzenden 

o Werk Programma-instellingen bij 

o Kasticket operatie uitvoeren 

o Werk kasticket btw bij 

o Herbereken kasticket-btw  

o Werk kasticket btw of Diensten bij 

o Werk kasticket rekening bij 

o Voer printopdracht uit 

o Update Application Subtitel 

o Update Entity State 
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o Controleer Bestelling Status 

- Parameters 

o Entiteit Type Naam 

o Entiteit Status Naam 

o Huidige Status 

o Entiteitstatus 

Verwijder Actie 

Bij het verwijderen gaan we daadwerkelijk de geselecteerde actie verwijderen. 
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Regels 

Hier klikken we op Regels en krijgen volgend scherm te zien 

 

Je hebt 3 mogelijkheden 

1. Voeg Regel toe 

2. Wijzig Regel -  

3. Verwijder Regel -  
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Voeg Regel toe 

Bij het toevoegen krijgen we volgend scherm te zien. 

 

Hier heb je diverse velden die je kan invullen 

- Naam 

- Naam Opdracht 

o Gebruiker aanmelden 

o Gebruiker afmelden 

o Werkperiode gestart 

o Werkperiode beëindigd 

o Trigger Uitgevoerd 

o Kasticket Gemaakt op 

o Kasticket locatie veranderd 

o Kasticket Label geselecteerd 

o Klant Geselecteerd voor Kasticket 

o Gewijzigd Kasticket Totaal 

o Bericht Ontvangen 

o Betaling Ontvangen 

o Regel toegevoegd aan Kasticket 

o Kasticket regel geannuleerd 

o Geselecteerde portie 

o Optie geselecteerd 

o Aangepast Wisselgeld Bedrag 

o Kasticket Gesloten 

o Toepassing is gestart 

o EntityStateUpdate 

o Automation Command Executed 
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- Gepersonaliseerde beperkingen 

- Acties 

o Selecteer Actie 

o  
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Wijzig Regel 

Bij het bewerken krijgen we volgend scherm te zien. 

 

Hier heb je diverse velden die je kan bewerken 

- Naam 

- Naam Opdracht 

o Gebruiker aanmelden 

o Gebruiker afmelden 

o Werkperiode gestart 

o Werkperiode beëindigd 

o Trigger Uitgevoerd 

o Kasticket Gemaakt op 

o Kasticket locatie veranderd 

o Kasticket Label geselecteerd 

o Klant Geselecteerd voor Kasticket 

o Gewijzigd Kasticket Totaal 

o Bericht Ontvangen 

o Betaling Ontvangen 

o Regel toegevoegd aan Kasticket 

o Kasticket regel geannuleerd 

o Geselecteerde portie 

o Optie geselecteerd 

o Aangepast Wisselgeld Bedrag 

o Kasticket Gesloten 

o Toepassing is gestart 

o EntityStateUpdate 

o Automation Command Executed 

- Gepersonaliseerde beperkingen 
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- Acties 

o Selecteer Actie 

o  

Verwijder Regel 

Bij het verwijderen gaan we daadwerkelijk de geselecteerde Regel verwijderen. 
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Gebruikers 

 

Je hebt 2 submenu’s 

1. Gebruikerslijst 

2. Rol Lijst 
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Gebuikerslijst 

Hier klikken we op Gebruikerslijst en krijgen volgend scherm te zien 

 

Je hebt 3 mogelijkheden 

1. Voeg Gebruiker toe 

2. Wijzig Gebruiker -  

3. Verwijder Gebruiker -  
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Voeg Gebruiker toe 

Bij het toevoegen krijgen we volgend scherm te zien. 

 

Hier heb je diverse velden die je kan invullen 

- Gebruikersnaam 

- Gebruikersrol 

o Admin 

o Sales 

o FDM 

- Pin Code 

- RFID Pincode 

- Sofinummer (rijksregisternummer) 

  



iSoftli – Handleiding 

Page - 280 

Wijzig Gebruiker 

Bij het bewerken krijgen we volgend scherm te zien. 

 

Hier heb je diverse velden die je kan bewerken 

- Gebruikersnaam 

- Gebruikersrol 

o Admin 

o Sales 

o FDM 

- Pin Code 

- RFID Pincode 

- Sofinummer (rijksregisternummer) 

Verwijder Actie 

Bij het verwijderen gaan we daadwerkelijk de geselecteerde actie verwijderen. 
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Rol Lijst 

Hier klikken we op Rol Lijst en krijgen volgend scherm te zien 

 

Je hebt 3 mogelijkheden 

1. Voeg Gebruikersrol toe 

2. Wijzig Gebruikersrol -  

3. Verwijder Gebruikersrol -  

 

  



iSoftli – Handleiding 

Page - 282 

Voeg Gebruikersrol toe 

Bij het toevoegen krijgen we volgend scherm te zien. 

 

Hier heb je diverse velden die je kan invullen 

- Rolnaam 

- Afdeling 

- Admin activeren of deactiveren 

- Verschillende opties 

o Kan kasticket blokkering opheffen 

o Kan afdeling wijzigen 

o … 
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Wijzig Gebruikersrol 

Bij het wijzigen krijgen we volgend scherm te zien. 

 

Hier heb je diverse velden die je kan bewerken 

- Rolnaam 

- Afdeling 

- Admin activeren of deactiveren 

- Verschillende opties 

o Kan kasticket blokkering opheffen 

o Kan afdeling wijzigen 

o … 

 

Verwijder Gebruikersrol 

Bij het verwijderen gaan we daadwerkelijk de geselecteerde actie verwijderen. 
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Controleer FDM Status 

 

Hier klikken we op Check FDM Status en krijgen volgend scherm te zien 

  

Hier kan je nu zien of de FDM goed werkt en goed is aangesloten 
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Afmelden 

 

Hier klikken we op Afmelden en krijgen volgend scherm te zien 

 

Hier kunnen we op Afsluiten klikken en dan zijn we uit het programma. 
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How to – Frequently Asked Questions – FAQ’s 

Grondplan invoegen 

 

We gaan naar Beheren 

 

Daarna klikken we op Tafels  en dan op Tafel Weergave en selecteren dan het gewenste grondplan 

- Restaurant 

- Terras 
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We klikken dan op Terras en op Wijzig Retour Redenen en krijgen volgend scherm te zien 

 

Je moet wel op Weergave modus  Gepersonaliseerd klikken en dan kan je bij 

Achtergrondafbeelding  Bestand Kiezen. Door hierop te klikken gaan we de achtergrond selecteren 

die we wensen 
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Door de juiste directory (folder, map) te openen kan je verschillende tekeningen kiezen. Je selecteert 

die en klikt op OPENEN en dan heb je de tekening die je wenst geselecteerd 

 

Dan moet je enkel nog op Opslaan klikken en je grondplan is geselecteerd in ingevoegd in iSoftli. 
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Tafels bijmaken en op het grondplan bijvoegen 

Tafel bijmaken 

 

We klikken op Beheer. 

 

We klikken dan op Tafels en daarna op Tafel lijst 
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Hier klikken we dan op Voeg tafel toe. 

 

Hier vullen we dan de volgende onderdelen in 

- Tafelnaam 

- Aantal Zitplaatsen 

- Categorie 

o Binnen 

o Terras 

En klikken dan op Opslaan 
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Dan klikken we op Retour Redenen en selecteren de weergave dat we willen aanpassen 

In ons geval Terras 

 

Dus we klikken op Terras en daarna klikken we op Wijzig  
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Dan klikken we op Selecteer Tafel en krijgen volgend scherm te zien 

 

Hier selecteren we dan de aangemaakte tafel nl T32 en klikken op het BOLLETJE. En daarna klikken 

we op de OK knop 



iSoftli – Handleiding 

Page - 293 

 

En dan kan U zien dat de tafel bijgezet is en moeten we nog op OPSLAAN klikken, om te accepteren 

Op het grondplan zetten 

 

We klikken op Kassa 
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Selecteren dan de juiste view, in ons voorbeeld moeten we Terras hebben 

 

Dan klikken we op het sleuteltje rechtsboven in de hoek en komen we in DESIGN MODE 
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Dan krijgen de tafels een andere kleur en nu weet je dat je Design Mode zit 

Jou tafels staat dan bovenaan links in de tekening, nu moet je met je linkermuis op de tafel klikken 

zodat je de afmetingen van de tafel gaat ingeven. 

 

Hier vul je dan de afmetingen in van de tafel. In ons voorbeeld zetten we ze op 58-50 
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Nu zie je dus ook dat de tafel veel kleiner is. Nu kan je met de linkermuisknop de tafel verplaatsen 

waar je wilt op het grondplan 

 

Ziehier nu hebben we tafel op het grondplan gezet waar we willen 
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Dan klik je terug op het sleuteltje en dan zit je terug in NORMAL MODE 

 

Dus hiermee hebben we een tafel bijgemaakt en ook op het grondplan gezet 
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Tafels verschuiven op het grondplan 

 

We klikken op Kassa 

 

Nu we het juiste grondplan gekozen hebben kunnen we naar DESIGN MODE gaan om de tafels te 

verplaatsen 
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Dus we klikken op het sleuteltje en krijgen dan DESIGN MODE te zien. 

 

 

Nu kunnen we eender welke tafel selecteren met onze linkermuisknop en verschuiven waar we 

willen 

We zullen bv-tafel T18 en T19 samen zetten 
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Ziehier nu hebben we de tafels korter bijeengezet en dan kunnen we terug op het sleuteltje klikken 

en komen we terug in NORMAL MODE 

 

Dus nu klikken we op NORMAL MODE en krijgen terug het normale grondplan te zien zie hieronder 
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Ziehier nu de tafels zijn bij elkaar geschoven 
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Subcategorie maken 

 

We selecteren Beheren 

 

Gaan we gerechten aanmaken voor onze nieuwe Subcategorie. Je kan ook altijd reeds aangemaakte 

opties selecteren. Dus we klikken op Products  Opties  Voeg optie toe 
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Dus hebben we nu een tweede voorgerecht gemaakt 

- Naam: Hier vul je de naam in van de optie die je aanmaakt 

- Selectie: Enkele Selectie  1 Selectie mogelijk 

- Meervoudige selecties  Meerdere selecties mogelijk 

- Meerdere klikken 

- Selectie verplicht  Dan kan je niet sluiten alvorens je een selectie gemaakt hebt 

- Toon automatisch  

Eigenschappen: Hier maak je de selecties aan waaruit je kan kiezen 

 

Voor de andere opties gaan we die gebruiken die er al staan 
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We gaan naar Producten, Productlijst en klikken op VOEG PRODUCT TOE  
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Hier vullen we dan de velden in 

- Naam van het product: Geven het een naam 

- Groep Code: Hier kunnen we uit verschillende dingen selecteren. In ons geval is dat Menu’s 

- Btw: Hier selecteren we het btw-tarief 

- Foto: eventueel selecteren we een foto 

- Barcode, je kan een barcode eraan geven 

- Gang: hier selecteren we losse gerechten 

- Eigenschappen: Hier moet je de reeds aangemaakte opties selecteren 

-  

 

Nu gaan we naar Menulijst  A la Carte  Wijzig Menu en krijgen volgend scherm te zien 
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Hier selecteren we dan Menu’s  Wijzig Categoriegoederen 

 

We selecteren het juiste product en klikken op bolletje zodat het geselecteerd wordt en klikken op 

OK. 
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Dan selecteren we nog eens Menu’s  Wijzig Product Eigenschappen.  

 

Dan krijg je de lijst met de verschillende submenu’s en kan je eventueel nog de KOP wijzigen in een 

andere naam bv Menu Eten 2 en dan druk je op de OK-button 
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Hier druk je dan op de OPSLAAN-knop 

 

En zoals je kan zien hebben we een nieuwe Submenu aangemaakt 
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Product aanmaken en in een categorie zetten 

 

We selecteren BEHEREN 

 

Hier klikken we op PRODUCTS 
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Dan klikken we op PRODUCTLIJST en VOEG PRODUCT TOE 
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Hier gaan we nu verschillende onderdelen moeten invullen 

1. Naam van het product 

a.   Johnny Walker 

2. Groep Code 

a.  Als de categorie reeds bestaat kan je hem selecteren uit de drop-

down menu anders tik je gewoon je categorie 

b.  
3. BTW 

a.  hier tikt je het desbetreffende btw tarief in 

4. Foto 

a. Je kan ook een foto selecteren hiervoor 

5. Portie Prijzen 

a. Voeg deel toe 

i.  Die moet je aanmaken en de velden invullen. Bij ons 

is het enkel de prijs = 8,00 euro 

b. Verwijder deel 
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Dan klik je op opslaan en dan moet je volgende stap doen 
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Dan klik je op menulijst  A la Carte  En dan wijzig Menu 

 

En dan selecteer je de submenu  Dranken  WIJZIG CATEGORIE PRODUCTEN 
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Dan selecteer je het product dat je voordien hebt aangemaakt en klik je op het bolletje zodat die 

geactiveerd wordt 

 

Dan klik je op de OK-button 

Nu gaan we controleren of we die ook kunnen selecteren 
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Dus we openen een tafel en selecteren dranken en hier staat dus onze Johnny Walker bij, zoals 

aangemaakt 
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Product aanmaken en in een subcategorie zetten 

 

We selecteren BEHEREN 

 

Hier klikken we op PRODUCTS 
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Dan klikken we op PRODUCTLIJST en VOEG PRODUCT TOE 
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Hier gaan we nu verschillende onderdelen moeten invullen 

1. Naam van het product 

a.   Johnny Walker 

2. Groep Code 

a.  Als de categorie reeds bestaat kan je hem selecteren uit de drop-

down menu anders tik je gewoon je categorie 

b.  
3. BTW 

a.  hier tikt je het desbetreffende btw tarief in 

4. Foto 

a. Je kan ook een foto selecteren hiervoor 

5. Portie Prijzen 

a. Voeg deel toe 

i.  Die moet je aanmaken en de velden invullen. Bij ons 

is het enkel de prijs = 8,00 euro 

b. Verwijder deel 
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Dan klik je op opslaan en dan moet je volgende stap doen 
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Dan klik je op menulijst  A la Carte  En dan wijzig Menu 

 

En dan selecteer je de submenu  Dranken  WIJZIG CATEGORIE PRODUCTEN 
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Dan selecteer je het product dat je voordien hebt aangemaakt en klik je op het bolletje zodat die 

geactiveerd wordt 

 

Dan klik je op de OK-button. 

Nu zit het product in de categorie : Dranken, nu moeten we het nog in de subcategorie : Sterke 

dranken zetten. 
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Dan klikken we op het Wijzig submenu -icoontje drukken  

 

En dan kan je het product selecteren in de lijst en dan ga je naar het veld waar je de categorie kan 

invullen zie hieronder 
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Hier klik je op OK-button en krijg je volgend scherm 

 

Hier klik je op OPSLAAN 

Nu gaan we controleren of we die ook kunnen selecteren 
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Dus we openen een tafel en selecteren dranken en zien daar wel de subcategorie Sterke Drank staan 

 

En hier staat dus onze Johnny Walker bij de sterke drank, zoals aangemaakt 
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Kortingen 

 

Korting lijn niveau 

Hier gaan we de prijzen per artikel afprijzen. 

 

Hier selecteer je een product die je wilt van prijs veranderen 
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Je kan nu zien dat je een artikel geselecteerd hebt, nu gaan we het van prijs veranderen 

 

Dus we klikken het bedrag in dat we willen en klikken op WIJZIG PRIJS 
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En hier zien we dus dat de prijs is gewijzigd. 

 

Door terug op het product te klikken deselecteer je het product 
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Korting Ticket niveau 

 

Je hebt 3 mogelijkheden 

1. Korting % 

2. Afronden 

3. Auto afronden 

OPGELET EENS ER EEN BETALING GEDAAN IS KAN MEN GEEN KORTING MEER GEVEN!!! 

Eerste mogelijkheid : Korting % 

 

Dus we geven ons bestelling in. Daarna kunnen we een kortingspercentage geven op het hele 

bedrag, dus we klikken op BETAAL om naar het betalingsoverzicht te gaan. 
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We gaan naar Betaal: en hier tikken we het kortingsbedrag in wat we willen geven. Bv 5%, dus we 

tikken 5 in en klikken op KORTING% 

 

 

Dan heeft iSoftli 5% korting gegeven op het totale bedrag. En nu kan je afrekenen. 
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Tweede mogelijkheid : Afronden  

We geven een bedrag in dat we willen aftrekken van de hoofdsom 

 

Hier geven we een bedrag in bv 1,5 euro en dan klikken we op Afronden en dan gaat iSoftli van het 

totaal bedrag die 1,5 euro aftrekken en dat wordt het nieuwe totaal en dan kan je afrekenen. 

 

Zoals je kan zien heft iSoftli die 1,5 euro afgetrokken en dan kan je nu bepalen hoe je gaat afrekenen. 

 



iSoftli – Handleiding 

Page - 331 

Derde mogelijkheid : Auto Afronden 

 

Hier klikken we het bedrag in wat we willen laten betalen door de klant. In ons geval tikken we 61 

euro. En klikken op AUTO AFRONDEN.  Dus we geven de klant een korting van 0,5 euro 

 

 

En nu kunnen we selecteren hoe we willen betalen, Cash, Creditcard, Cadeaubon. 
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Tafels deblokkeren 

Twee manieren om tafels te deblokkeren 

Manier 1 

Eerste manier om de tafels te deblokkeren is via het WERKPERIODE scherm 

 

We klikken op het WERKPERIODE-knop en dan krijgen we volgend scherm te zien 

 

En hier kan je op DEBLOKKEREN TAFELS klikken  
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Dan ga je naar KASSA en kijkt of de tafels gedeblokkeerd zijn 

 

En nu kan je verder werken 
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Manier 2 

Hiervoor gaan we naar de kassa overzicht tafels 

 

Hier klikken we op KASSA 
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Hier klikken we op KLANTEN KASTICKETS 

 

En hier kan je dan op een van de tafels klikken en deze zal dan opengaan zie hieronder 
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En je kan verder werken in iSoftli 
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Herinitialiseren printers op iPad 

Versie Controle iPad 

 

We gaan eerst controleren of je de laatste update van Apple heb geïnstalleerd op je iPad. 

 

We gaan naar Instellingen en klikken erop 
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Hier klikken we op Algemeen en daarna op Software Update 
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Indien je op versie iOS 9.2.1, De Software is up-to-date staat dan bent u op de juiste versie. Indien 

niet klikt u op de knop updaten. 

Nu moeten we de iPad herstarten als u heeft moeten updaten. Indien niet slaat u deze stap over. 
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De knop lang inhouden tot het volgende op het scherm verschijnt. 

 

Dan schuift U deze naar rechts. 

 

Als hij af staat kan U hem ook weer opzetten met dezelfde knop 
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iSoftli printers her-initialiseren 

 

U start iSoftli terug op en geeft uw gebruikersnaam en wachtwoord op. 

 

Indien u niet op het hoofdmenu komt kan U bovenaan links het drop down menu activeren door op 

de streepjes te drukken en dan kan u op Hoofdmenu drukken. 

Hier drukt U dan op Beheren en krijgt volgend scherm te zien 
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Hier klikt u op Instellingen en krijgt volgend scherm te zien 
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Hier klikt u op printers en krijgt volgend scherm te zien 
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Hier drukt u op Initialiseren Printers. Dit kan een tijdje duren daar hij alle 256 posities moet afgaan 

om te scannen  
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Hier kiest U dan de juist printer uit daarna drukt u nog op  Test Printer. Hier moet de boodschap 

komen Test Print OK en er moet een ticket uit de printer gekomen zijn 
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Hierbij is de printer juist geinitialiseerd, en zal die werken in iSoftli 
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Herinitialiseren Lanbox 

 

 

Hier drukt U dan op Beheren en krijgt volgend scherm te zien 

 

Hier drukken we op instellingen en krijgen volgend scherm te zien 
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Hier drukken we op Lanboxen en krijgen volgend scherm te zien. 

 

Hier drukken we op INTITIALISEER LANBOXEN. 



iSoftli – Handleiding 

Page - 349 

 

Hier zien we dat iSoftli het netwerk scant naar alle IP-adressen 

Wanneer dit klaar is dan is de initialisatie ook klaar 
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Uitgestelde betaling – Overschrijving 

Creëer een rekening 

Om een rekening te creëren gaan we naar beheren 

 

Hier selecteren we BEHEREN 

 

Hier selecteren we REKENINGEN 
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Hier selecteren we REKENINGEN 

 

En hier selecteren we VOEG REKENING TOE 
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Hier vullen we de velden in: 

1. Naam: Overschrijving 

2. Rekening Type: Selecteren we .Betaling Rekeningen 

En dan klikken we op OPSLAAN en de rekening is gemaakt 
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Creëer een betalingstype 

Hiervoor moeten we naar kastickets gaan 

 

Hier selecteren we BEHEREN 

 

Hier selecteren we KASTICKETS 
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Hier selecteren we BETALINGSTYPE 

 

Hier selecteren we VOEG BETALING TYPE TOE 
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Hier vullen we de velden in: 

1. Sjabloonnaam: Via Overschrijving 

2. Rekening Transactie Type: Hier selecteren we  Betaling Transactie 

3. Rekening: Hier selecteren we  Op Rekening 

4. En we vinken nog eens UITGESTELDE BETALING aan 

En dan klikken we op OPSLAAN 
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Creëer Rekening Transactie type 

Hiervoor gaan we naar rekeningen 

 

Hier selecteren we BEHEREN 

 

Hier selecteren we REKENINGEN 
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Hier selecteren we REKENING TRANSACTIE TYPE 

 

Hier selecteren we VOEG TRANSACTIE TYPE toe 
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Hier vullen we de velden in: 

1. Rekening Transactie Type naam: Bank storting 

2. Bron Rekening type (Debit): Hier selecteren we  Betaling Rekeningen 

3. Bestemming Rekening Type (Debit): Hier selecteren we  Bank Stortingen 

4. Standaard Bron Rekening: Hier selecteren we  Contant 

En dan klikken we op OPSLAAN 
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Creëer Document Type 

Dit is eigenlijk de knop creatie. 

Hier gaan we naar Rekeningen 

 

Hier selecteren we BEHEREN 

 

Hier selecteren we REKENINGEN 



iSoftli – Handleiding 

Page - 360 

 

Hier selecteren we DOCUMENT TYPE 

 

Hier selecteren we VOEG DOCUMENT TYPE toe 
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Hier vullen we de velden in: 

1. Rekening Transactie Documentnaam: OVERSCHRIJVING betaald 

2. Knopnaam: OVERSCHRIJVING BETAALD 

3. Kleur van de knoppen 

4. Rekening Type: Hier selecteren we  Betaling Rekening 

5. Overschrijving sjabloon: Betaling 

6. We selecteren ook nog DELAYED PAYMENT TYPE 

En dan klikken we op OPSLAAN 
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Overzicht van de rekening 

Hier gaan we nu nakijken of we het juist gedaan hebben 

Hier gaan we nu naar REKENINGEN 

 

Hier selecteren we REKENINGEN 

 

Hier selecteren we ALGEMEEN 
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Hier selecteren we OP REKENING en dan klikken we op REKENING DETAILS 

 

En onze verkoop die we gedaan hebben met OVERSCHRIJVING is hier te vinden 
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Afdrukken per gang 

Instellen Printjob 

Dus we gaan naar het hoofdmenu 

 

Hierbij drukken we op Beheren 
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Hierbij gaan we naar Instellingen  Printopdracht  en klikken op Voeg Printopdracht toe en krijgen 

volgend scherm te zien 
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Hierbij moeten we volgende informatie ingeven: 

1. Printopdracht Naam: Hier geef je je printopdracht een naam, vb Test gang printer 

2. Knopnaam: Dit is de naam die in het verkoopscherm komt te staan vb . Keuken 

3. Afdrukken inhoud: Hier selecteren we Gegroepeerd per Gang 

4. Auto Printen Na: Hier selecteren we Handmatig 

5. Print Job Language: Hier selecteren we Dutch 

Je moet ook nog een Printjob aan deze opdracht ingeven. Je kan eventueel dat ook voor bepaalde 

productgroepen doen 

En dan klikken we op OPSLAAN 
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Gang toewijzen aan product 

 

Hiervoor gaan we naar producten  Product lijst  en selecteren een product 

 

In het product scherm vullen we de gang in, voor ons voorbeeld zetten we hoofdgerecht 



iSoftli – Handleiding 

Page - 368 

Verkoopscherm knop Keuken. 

We gaan naar het hoofdscherm. 

 

Hiervoor gaan we naar Kassa 
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We selecteren een tafel 

 

Zoals je kan zien is er links een knop bijgekomen voor de keuken. 
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Als we dan nadat we de gerechten hebben geselecteerd op de knop van KEUKEN drukken krijgen we 

volgend scherm te zien 

 

Hierbij zie je dan de verschillende gangen. Door op de gang te drukken, wordt het ticket in de keuken 

afgedrukt van die gang. En dan druk je op sluiten en daarna kan je het order afsluiten. 



iSoftli – Handleiding 

Page - 371 

 

Dus nadien als het gerecht op is, kunnen we de volgende gang doorgeven aan de keuken. Dit doen 

we door terug op de Tafel te klikken 
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Hierbij zie je dat de knop reeds veranderd is, wanneer je er terug op drukt krijg je volgend scherm te 

zien 

 

Hierbij zie je dat de gang: voorgerecht reeds gedrukt is, je kan nu op de volgende gang drukken zodat 

de keuken een ticket krijgt met de volgende gang. Daarna druk je op sluiten en kan je het order ook 

sluiten 

Je kan ook nog eens drukken op de gang die reeds gedrukt is. 
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Blackbox doet het niet meer 

Hier gaan we controleren wat er mis is met de blackbox 

Hiervoor gaan we in eerste instantie naar het hoofdmenu  Controleer FDM status 

 

 

Bij deze boodschap dan werkt de Blackbox 

 

Bij deze boodschap dan werkt de Blackbox niet  
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Voor de volgende stap gaan we naar Hoofdmenu  Beheren  Instellingen  Lanboxen 

 

 

 

Hier drukken we op INITIALISEREN LANBOXEN 
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Dan krijgen we dit te zien en hier worden alle IP-adressen gecontroleerd 

 

Hier gaan we controleren of de LANBOX werkt door te drukken op TEST LANBOX 
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Dus hier weer als je dit bericht krijgt dan werkt de BLACKBOX 

 

Als we dit bericht krijgen dan moeten we verder zoeken 

 

Daarna klikken we de lanbox aan en selecteren Wijzig LANBOX 
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Hier zien we dus het MAC-adres en het IP-adres van de blackbox –  

Dus 00-90-E8-52-62-E9 is het MAC -adres en 192.168.1.108 is het IP-adres 

We kunnen ook gaan kijken of de Blackbox in de ARP tabel staat 

Hiervoor gaan we naar de COMMAND PROMPT  
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We klikken op de Windows bol en tikken in het veld CMD in en dan op enter 

 

Dan krijgen we dit schermpje te zien en hier tikken we het volgende in : arp -a en dan ENTER 
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Hier kunnen we dan zien dat het IP-adres en ook het MAC-adres overeenkomt met onze Blackbox 

 

  



iSoftli – Handleiding 

Page - 380 

Testen van IP-adres Blackbox 

We kunnen nu ook gaan kijken of we de blackbox op het netwerk vinden door internet explorer te 

openen en het ipadres in de browser in te geven 

 

 

Als we dit scherm krijgen dat wil zeggen dat we de Blackbox kunnen bereiken 

Als dit allemaal niet werkt dan moeten we het anders gaan aanpakken namelijk dan moeten we alles 

gaan uittrekken. Daar gaan we als volgt te werkt 
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Stroomkabels uittrekken 

Moxa 

We trekken de stroom kabel van de MOXA uit 

 - Deze stroomkabel trekken we dan uit. 

Blackbox 

Daarna gaan we naar de blackbox en trekken we daar de stroomkabel uit 

   

 Dit is de Cleancash   Dit is de zwarte doos 

Router 

Daarna trekken we de kabel van de Router uit. 

iSoftli router – TP-Link  

 

Dus aan de achterkant kunnen we de stroomkabel uittrekken. 
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Belgacom Router 

 

Alsook aan deze router trekken we aan de achterkant de stroomkabel uit. 

Deze laten we ongeveer een 2 minuten uitgetrokken 

Daarna kunnen we alles weer aansluiten 
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Terug aansluiten 

Belgacom Router 

 

We steken de stroomkabel terug in het stopcontact en ook in het toestel. 

We wachten wel tot alle lampjes terug branden alvorens we verder gaan. 

Indien U een Telenet router heeft dan mag U deze stap overslaan 

 

Telenet router 

 

We steken de stroomkabel terug in het toestel alsook natuurlijk in het stopcontact. 

We wachten wel tot alle lampjes terug branden alvorens we verder gaan. 
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Router iSoftli 

 

We steken de stroomkabel terug in het toestel alsook in het stopcontact en wachten tot de nodige 

lampjes branden, alvorens verder te gaan. 

Moxa 

Dan gaan we de MOXA terug opstarten 

 - Deze stroomkabel steken we terug in alsook in het 

stopcontact. 

En wachten tot de lampjes branden van READY en LINK dat flikkert heel zachtjes 

Blackbox 

Dan kunnen we de blackbox terug aansluiten 

   

 Dit is de Cleancash   Dit is de zwarte doos 

Hierbij kunnen we de kabel terug insteken in het toestel en ook natuurlijk in het stopcontact 

En we wachten tot de nodige lampjes aan gaan. 



iSoftli – Handleiding 

Page - 385 

Bij de Cleancash moet het lampje PWR groen flikkeren en bij de zwarte doos moet het lampje bij het 

teken V groen zijn(flikkeren) 

   

Daarna kunnen we in iSoftli gaan kijken of hij de blackbox terug herkent. 

Controle in iSoftli 

Daarvoor gaan we naar iSoftli  Hoofdmenu  Instellingen  Lanboxen  INITIALISEREN 

LANBOXEN 
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Hier drukken we op INITIALISEREN LANBOXEN 

 

Dan krijgen we dit te zien en hier worden alle IP-adressen gecontroleerd 
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Hier gaan we controleren of de LANBOX werkt door te drukken op TEST LANBOX 

 

Dus als je dit bericht krijgt dan werkt de BLACKBOX 
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Printer doet het niet meer 

Checken in iSoftli 
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Als je dit krijgt wil het zeggen dat de printer niet werkt, of dat iSoftli de printer niet kan vinden in het 

netwerk. 
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Hier zien we weer het MAC-adres en het IP-adres van de printer: MAC-adres: 64-EB-8C-2A-32-ED en 

het IP-adres: 192.168.1.104 
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We kunnen dit weer gaan bekijken in de ARP-tabel 

Hiervoor gaan we naar de COMMAND PROMPT  

 

We klikken op de Windows bol en tikken in het veld CMD in en dan op enter 



iSoftli – Handleiding 

Page - 394 

 

Dan krijgen we dit schermpje te zien en hier tikken we het volgende in: arp -a en dan ENTER 

 

Hier kunnen we dan zien dat het IP-adres en ook het MAC-adres overeenkomt met onze Blackbox 
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Testen van IP-adres Printer 

We kunnen nu ook gaan kijken of we de printer op het netwerk vinden door Internet Explorer te 

openen en het IP-adres in de browser in te geven 

 

We weten dat het een Epson printer is en we zien hier dat we het kunnen bereiken via de internet 

browser 

Fysiek gaan we ook eens kijken naar het IP-adres en het MAC-adres  

Citizen CT S851 

Bij de Citizen moeten we achteraan naast de netwerkkabel op een grijs knopje drukken zie print 

screen 

 

Dan krijgen we een uitdraai van de printer en daar staat het IP-adres op dat we nodig hebben om in 

onze iSoftli router te zetten 
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Hier zien we dat de printer het IP-adres 192.168.1.101 heeft, dit moeten we onthouden. Alsook het 

MAC adres hebben we nodig nl: 00-0D-AC-10-5C-40 
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Epson 

Bij de Epson moeten we achteraan naast de netwerkkabel met een balpen 4 seconden op het knopje 

drukken zie printscreen 

 

Dan krijgen we een uitdraai van de printer en daar staat het IP-adres op dat we nodig hebben om in 

onze iSoftli router te zetten 

 

Hier zien we dat de printer het IP-adres 192.168.1.104 heeft, dit moeten we onthouden, alsook het 

MAC adres: 64-EB-8C-2A-32-ED 
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Uittrekken van de stroomkabels van de printers 

Citizen CT-S851 

We gaan nu de stroomkabel van de Citizen printer uittrekken voor ongeveer 2 minuten zodat het IP-

adres kan gereset worden 

 

 

Epson 

We gaan nu de stroomkabel van de Epson printer uittrekken voor ongeveer 2 minuten zodat het IP-

adres kan gereset worden 

 

Nadat er 2 minuten zijn verstreken kunnen we de kabels er terug insteken. 

Daarna moeten we nog 1 minuut wachten zodat de printers de IP-adressen gekregen hebben.  

Dan kunnen we een print-out draaien van de printers zodoende dat we kunnen zien welk IP-adres ze 

gekregen hebben zodat we dit kunnen controleren in iSoftli 
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Fysiek kijken naar het IP-adres en het MAC-adres  

Citizen CT S851 

Bij de Citizen moeten we achteraan naast de netwerkkabel op een grijs knopje drukken zie print 

screen 

 

Dan krijgen we een uitdraai van de printer en daar staat het IP-adres op dat we nodig hebben om in 

onze iSoftli router te zetten 

 

Hier zien we dat de printer het IP-adres 192.168.1.101 heeft, dit moeten we onthouden. Alsook het 

MAC-adres hebben we nodig nl: 00-0D-AC-10-5C-40 
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Epson 

Bij de Epson moeten we achteraan naast de netwerkkabel met een balpen 4 seconden op het knopje 

drukken zie print screen 

 

Dan krijgen we een uitdraai van de printer en daar staat het IP-adres op dat we nodig hebben om in 

onze iSoftli router te zetten 

 

Hier zien we dat de printer het IP-adres 192.168.1.104 heeft, dit moeten we onthouden, alsook het 

MAC-adres: 64-EB-8C-2A-32-ED 
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Checken in iSoftli 

En dan kunnen we gaan kijken of de printers terug werken in iSoftli 

Dit doen we door ze terug te initialiseren en daarna een testprint te drukken 
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Hier zien we weer het MAC-adres en het IP-adres van de printer: MAC-adres: 64-EB-8C-2A-32-ED en 

het IP-adres: 192.168.1.104 
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Wanneer we dan op testprint drukken krijgen we uit de printer een testprint en ook op het scherm 

krijg je dat te zien 
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We kunnen dit weer gaan bekijken in de ARP-tabel 

Hiervoor gaan we naar de COMMAND PROMPT  

 

We klikken op de Windows bol en tikken in het veld CMD in en dan op enter 
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Dan krijgen we dit schermpje te zien en hier tikken we het volgende in: arp -a en dan ENTER 

 

Hier kunnen we dan zien dat het IP-adres en ook het MAC-adres overeenkomt met onze Printers 
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Testen van IP-adres Printer 

Epson 

We kunnen nu ook gaan kijken of we de printer op het netwerk vinden door Internet Explorer te 

openen en het IP-adres in de browser in te geven. Dus we geven 192.168.1.104 in en krijgen volgend 

schermpje. 

 

We weten dat het een Epson printer is en we zien hier dat we het kunnen bereiken via de 

internetbrowser 
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Citizen 

We kunnen nu ook gaan kijken of we de printer op het netwerk vinden door Internet Explorer te 

openen en het IP-adres in de browser in te geven. Dus we geven 192.168.1.102 in en krijgen volgend 

schermpje. 

 

We weten dat het een Citizen printer is en we zien hier dat we het kunnen bereiken via de 

internetbrowser 
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Status van een tafel 

Aanmaken status 

Eerst gaan we een status aanmaken voor elke status: Langzame tafel, Drank, Voorgerecht, 

Hoofdgerecht, Nagerecht, … en we zetten ook een kleur voor elke status wijziging. 

 

Hiervoor gaan me naar Beheren 

 

Daarna gaan we naar instellingen  Status 
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Hier klikken we op VOEG STATUS TOE 
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We gaan een Langzame tafel status toevoegen dus vullen we volgende velden in 

Naam: Slow Table 

Groep Code: Status 

Status Type: Entity State 

Kleur:  wanneer we op kleur drukken dan krijgen we een kleurenpallet en 

daar kan je dan in klikken en die geeft dan de Hexadecimale code van de kleur. 

En daarna klikken we op OPSLAAN 
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En zo maken we dan onze verschillende statussen aan. 

Status automatiseren 

Actie aanmaken voor de status 

Hiervoor moeten we naar Automation gaan 

 

En klikken op actie. 
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Hier klikken we dan op VOEG ACTIE TOE 
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Hier vullen we dan de juiste velden in: 

Naam: Langzame tafel tíjd 

ListActionType: Controleer bestelling status  Naargelang wat je hier invult dan krijg je andere 

parameters 

Parameters: 

- Time Duration: 1 

- EntityStateName: Status 

- EntityStateName: Slow Table  dit is de status die je daarnet hebt aangemaakt bij 

instellingen  Status 

En daarna klikken we op OPSLAAN 
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Regel aanmaken voor de status 

Hiervoor gaan we naar Automatisatie. Deze regels gebruiken we voor de gangen van de gerechten. 

Voorgerecht, hoofdgerecht, nagerecht. 

 

Hier klikken we op REGELS 

 

Hier klikken we op VOEG REGEL TOE 
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Hier vullen we de volgende velden in: 

Naam: Voorgerecht 

Naam Opdracht: Print Job Executed 

Gepersonaliseerde Beperkingen: 

Printopdracht Naam: = 

Gang: = 

Acties: Deze moet je aanvinken – Voorgerecht besteld. 

 

En daarna klikken we op OPSLAAN 
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Nakijken in iSoftli van de status 

Langzame tafel checken 

 

We gaan nu tafel 13 nemen, daar hebben we net een bestelling op gezet. 

Bij de langzame tafel hebben we de tijd op 1 minuut gezet. Dus na 1 minuut zou de tafel van kleur 

moeten veranderen na het refreshen van het scherm. 
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Dus zoals je kan zien is de tafel 13 veranderd van kleur. Dit wil zeggen dat het dus een langzame tafel 

is. En dan kan je eventueel nog eens langs de tafel kan gaan en vragen of ze nog iets nodig hebben. 

 

Doorgeven van gangen waardoor kleur veranderd. 

 

We hebben op tafel 14 een menu ingetikt. Nu gaan we kijken of de status veranderd als we de gang 

veranderen van voorgerecht naar hoofdgerecht 
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Hier is een knop keuken bijgekomen om dan ook de gangen door te geven aan de keuken 

We gaan nu het hoofdgerecht doorgeven aan de keuken 

 

Hier klikken we op Hoofdgerecht en dan wordt het bonnetje van het hoofdgerecht in de keuken 

afgedrukt en dan kan de keuken beginnen aan het hoofdgerecht. Daarna drukken we op SLUITEN 

En daarna kunnen we het ticket sluiten 
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En nu kan je ook zien dat de tafel een andere kleur gekregen heeft. 
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Hoe een gerecht van gang veranderen 

We gaan bv een voorgerecht als hoofdgerecht geven 

Dus we openen een tafel en selecteren een product 

 

Hier hebben we het product geselecteerd 

 

Nu klikken we op het gerecht en daarna op het icoontje van de gangen  

Je kan ook zien als je het gerecht selecteert dat het van kleur verandert naar blauw. 
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Je kan zien dat het een voorgerecht is. Doordat voorgerecht groen is. 

 

We selecteren nu HOOFDGERECHT en dan sluiten 

Daarna kunnen we het ticket sluiten. Nu wordt het in de keuken doorgegeven als hoofdgerecht 
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Facturen aanmaken in iSoftli - NIET VOORZIEN IN DE FDM VERSIE 

NIET VOORZIEN IN DE FDM VERSIE 

Aanmaken van teller 

Hiervoor gaan we naar Beheren  Instellingen  Teller 

 

 

Voor een nieuwe teller aan te maken klikken we op VOEG TELLER TOE 
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Hier vullen we volgende velden in: 

- Teller Naam: INV 

- Getalnotatie: # 

En daarna klikken we op OPSLAAN 

Gelieve dit ook zo te benoemen zoals het hier staat. 
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Creatie Bedrijf 

Dit moeten we doen bij beheer  Contacten  Bedrijfslijst 

 

 

 

Hier klikken we dan op VOEG BEDRIJF TOE 
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Hier vullen we dan de nodige velden in. Zoals, naam, adres, telefoon, … En daarna klikken we op 

OPSLAAN 

Nu moeten we dan het bedrijf aan de klant hangen 
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Bedrijf Koppelen aan klant 

Hiervoor gaan we dan naar Beheren  Contacten  Klantenlijst 

 

Hier selecteren we dan de klant door op het Edit-icoontje  te drukken achter de naam van de 

klant 

 

Dan klikken we op  icoontje bij gerelateerd bedrijf en dan kunnen we het bedrijf selecteren 

waar deze klant aan gekoppeld dient te worden 
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Als we het bedrijf gekozen hebben dan kunnen we op OPSLAAN klikken 
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Factuur aanmaken in Verkoopscherm - NIET VOORZIEN IN DE FDM VERSIE 

Via tafel 

Eerste mogelijkheid is dat je een tafel selecteert en deze dan aan een naam koppelt en daarna bij het 

afrekenen ook de factuur aanmaakt 

Daarvoor gaan we dus een tafel openen en die aan een klant koppelen 

 

Hier selecteren we dan een tafel 

 

Hier gaan we dan de klant koppelen aan deze tafel, dus drukken we op het  icoontje 
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Hier typen we de naam van de klant in en krijgen een overzicht van de klanten met die naam. We 

selecteren die klant door op het -icoontje te drukken 

 

 

Hier zien we dat de tafel aan de klant gekoppeld is en dan kunnen we het eten ingeven en klikken op 

sluiten 
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We openen terug de tafel en gaan dan de factuur maken 

 

We gaan nu afrekenen en drukken op de AFREKEN KNOP 
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Hier selecteren we Factuur en vinken het aan zodat we een factuur maken, en daarna rekenen we 

verder af, door het bedrag in te tikken en de betalingswijze aan te klikken 

 

Dan wordt er een venster geopend waar U de PDF van de factuur wenst op te slaan 
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Dit is dan uw pdf-factuur die je kan sturen naar de klant 
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Via Zoek Klant 

Tweede mogelijkheid is dat je een klant selecteren en daarna bij het afrekenen ook de factuur 

aanmaakt 

Daarvoor gaan we dus zoek een klant 

 

Hier klikken we op ZOEK KLANT 

 

Hier typen we de naam van de klant in en krijgen een overzicht van de klanten met die naam. We 

selecteren die klant door op het -icoontje te drukken 
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Hier zien we dus dat het aan een klant is gekoppeld. Nu kunnen we de tafel sluiten totdat de klant wil 

betalen 

 

Daar het op een klant naam staat en niet op een tafel moeten we KLANTEN KASTICKETS klikken zodat 

we een overzicht krijgen 
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Hier selecteren we dan de juiste klant 

 

Hier selecteren we dan dat we willen afrekenen 
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Hier duiden we weer aan dat we een factuur willen en kunnen daarna afrekenen door de juiste 

betaalwijze aan te klikken 

 

Dan wordt er een venster geopend waar U de PDF van de factuur wenst op te slaan 
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Dit is dan uw PDF factuur die je kan sturen naar de klant 
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Factuur maken van meerdere verkopen - NIET VOORZIEN IN DE FDM VERSIE 

Dus we hebben meerdere verkopen gedaan voor een klant en nu wil de klant een gezamelijke factuur 

van al zijn verkopen 

 

Hiervoor gaan we dan naar Beheren  Rekeningen  Factuur creatie 

 

Hier klikken we dan op het – icoontje om de factuur op te slaan 
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Hier moet je dan weer een naam geven aan de factuur en ook de plaats waar je die wil opslaan 
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Hier zie je dan de gezamelijke factuur waar je dan per bezoek de uitsplitsing ziet 
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Historiek van een klant 
Hierbij kunnen we de historiek van een klant opvragen. 

Je kan volgende dingen doen 

- Klantgegevens 

- Algemene Gegevens 

- Klant Historiek 

- Klantenkaart 

- Klant facturen 

Hoe moeten we dit nu gaan opvragen 

Je kan dit via de tafel en dan de naam selecteren doen of wel dadelijk op naam 

Via de tafel gekoppeld aan de naam 

Dus hiervoor gaan we een tafel openen en die aan een naam koppelen en dan ga je zien dat het 

icoontje veranderd. 

 

Dus we klikken op kassa om ons scherm van de tafels te krijgen 
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Hier selecteren we een willekeurige tafel 

 

Hier klikken we dan op het  icoontje zodat we een naam kunnen selecteren 
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Hier typen we dan de naam van de klant en dan krijgen we een lijst te zien met alle klanten met die 

naam, we selecteren de juiste klant en drukken op het -icoontje om de klant te selecteren voor 

die tafel 

 

Hier zien we dat het -icoontje veranderd is naar dit -icoontje. 

Dit - icoontje geeft de historiek van die klant. Door er op te drukken krijgen we 

volgend scherm te zien 
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Je kan op de icoontjes drukken of op de pijltjes 

- Klant gegevens  

- Algemene gegevens  

- Klant Historiek  

- Klantenkaart  

- Klant facturen  
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Klantgegevens 

 

Hier kan je dan de gegevens van de klant aanpassen of bijvullen. NIET VERGETEN OP OPSLAAN te 

drukken indien je iets veranderd hebt 
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Algemene Gegevens 

 

Hier komen volgende gegevens tevoorschijn: 

- Aantal bezoeken 

- Gemiddelde rekening 

- Gemiddelde korting 

- Rekening waarde 

- Laatste reservatie 

- Favoriet Product 1 

- Favoriet Product 2 

- Favoriet Product 3 

Dit is enkel ter informatie hier kan je niets wijzigen 
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Klant Historiek 

 

Hier krijg je een volledige historiek van die klant te zien. Hier kan je sorteren door op de hoofding van 

elke kolom te selecteren die je anders wilt sorteren, nu drukken we eens op de hoofding van de 

kastickets datum dan ga je zien dat ze anders gerangschikt worden 

 

Voila nu hebben we datum 23/01/2017 van boven staan en niet meer 10/04/2017 
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Klantenkaart 

 

Je kan dit venster ook vergroten door op de hoeken te slepen als de pijltjes komen 

 

En dan heb je een beter overzicht van de klantenkaart 



iSoftli – Handleiding 

Page - 449 

 

Door op het factuurnummer te klikken links krijg je in het rechtse scherm de details te zien 
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Klant Facturen - NIET VOORZIEN IN DE FDM VERSIE 

NIET VOORZIEN IN FDM VERSIE 

 

Hier heb je een beeld van de facturen die gedrukt zijn alsook de creditnotas die gemaakt zijn. Deze 

kan je herkennen doordat er een C voor het nummer staat. 

Je kan ook zien dat er achter de facturen die geen creditnota hebben twee printertjes staan NL 
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 hersaven van de factuur – Dit kan enkel als de factuur nog niet gecrediteerd is want anders 

save je een blanco factuur 

 

 Crediteren van de factuur 
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Via direct op naam 

Dus hiervoor gaan we dadelijk naar de naam van de klant en dan ga je zien dat het icoontje 

veranderd is. 

 

Hier klikken we op KASSA 

 

Hier klikken we op ZOEK KLANT daar we dadelijk via de naam gaan en niet via een tafel 
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Hier typen we dan de naam van de klant en dan krijgen we een lijst te zien met alle klanten met die 

naam, we selecteren de juiste klant en drukken op het -icoontje om de klant te selecteren voor 

die tafel 

 

Dit - icoontje geeft de historiek van die klant. Door erop te drukken krijgen we 

volgend scherm te zien 
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Je kan op de icoontjes drukken of op de pijltjes 

- Klantgegevens  

- Algemene gegevens  

- Klant Historiek  

- Klantenkaart  

- Klant facturen  
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Klantgegevens 

 

Hier kan je dan de gegevens van de klant aanpassen of bijvullen. NIET VERGETEN OP OPSLAAN te 

drukken indien je iets veranderd hebt 



iSoftli – Handleiding 

Page - 456 

Algemene Gegevens 

 

Hier komen volgende gegevens tevoorschijn: 

- Aantal bezoeken 

- Gemiddelde rekening 

- Gemiddelde korting 

- Rekening waarde 

- Laatste reservatie 

- Favoriet Product 1 

- Favoriet Product 2 

- Favoriet Product 3 

Dit is enkel ter informatie hier kan je niets wijzigen 
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Klant Historiek 

 

Hier krijg je een volledige historiek van die klant te zien. Hier kan je sorteren door op de hoofding van 

elke kolom te selecteren die je anders wilt sorteren, nu drukken we eens op de hoofding van de 

kastickets datum dan ga je zien dat ze anders gerangschikt worden 

 

Voilà nu hebben we datum 23/01/2017 van boven staan en niet meer 10/04/2017 
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Klantenkaart 

 

Je kan dit venster ook vergroten door op de hoeken te slepen als de pijltjes komen 

 

En dan heb je een beter overzicht van de klantenkaart 
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Door op het factuurnummer te klikken links krijg je in het rechtse scherm de details te zien 
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Klant Facturen - NIET VOORZIEN IN DE FDM VERSIE 

 

Hier heb je een beeld van de facturen die gedrukt zijn alsook de creditnotas die gemaakt zijn. Deze 

kan je herkennen doordat er een C voor het nummer staat. 

Je kan ook zien dat er achter de facturen die geen creditnota hebben twee printertjes staan NL 
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 Hersaven van de factuur – Dit kan enkel als de factuur nog niet gecrediteerd is want anders 

save je een blanco factuur 

 

 Crediteren van de factuur 
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Betalingsknop bijmaken 
 

We willen een betalingsknop Bancontact-Mobile bij maken. Hoe gaan we hiervoor te werk. 

Rekening aanmaken 

 

We openen iSofti en gaan naar Beheren 

 

Hier klikken we dan op Beheren 
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Hier gaan we dan naar Rekeningen en Rekeningen 

 

 

Hier klikken we dan VOEG REKENING TOE 
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Dan vul je volgende velden in : In ons voorbeeld gaan we Bancontact-Mobile aanmaken 

- Naam : Bancontact-Mobile 

- Rekening Type :  Hier selecteren we betaling Rekeningen omdat bancontact een 

betaling is. 

 

En daarna opslaan 
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Betalingstype aanmaken 

Nu moeten we de knop nog aanmaken hiervoor gaan we naar Kastickets  Betalings Type 

 

 

En hier klikken we dan op VOEG BETALING TYPE TOE 
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Hier vullen we volgende velden in 

 

- Sjabloonnaam : Bancontact-Mobile 

- Rekening Transactie type : Hier selecteren we uit de lijst  dat het een Betalings 

Transactie is 

- Rekening: Hier selecteren we uit de lijst  de Bancontact-mobile 

 

En daarna klikken we op OPSLAAN 

 

Nu staat uw betalingsknop op je kassa 
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Controle Nieuwe Betalingsknop 

 

 

Zoals je kan zien staat onze knop bij de betalingswijze 
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Tijd gerelateerde Producten. 
We leggen hieruit hoe een tijd gerelateerd product werkt. Volgende stappen moeten we doen: 

1. Product aanmaken  

2. Job aanmaken 

3. Terminal aanpassen 

4. Producttesten 

Tijd gerelateerd product aanmaken 

Hiervoor gaan we naar beheren  Producten. 

 

Hier klikken we op beheren 
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Hier klikken we op producten en VOEG PRODUCT TOE 
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Je kan volgende velden invullen: 

1. Naam van het product: Hier vul je een naam in zodat je het product in je lijst van producten 

herkent 

2. Groep Code: je kan dat aan een groep hangen of je laat deze blanco 

3. Btw: Hier vul je het btw-tarief in 

4. Barcode: je kan een barcode meegeven 

5. Gang: Je kan ook een gang ingeven als je dat wilt maar wordt meestal niet gedaan. 

Dan heb je nog EIGENSCHAPPEN die je aan het product kan hangen. 

En dan moet je natuurlijk aanvinken welk type het is. 

We hebben hier twee types: 

1. Tijds gerelateerd (Start/Stop) 

2. Tijds gerelateerd (Auto) 
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Tijdsgerelateerd (Start/Stop)

 

Hier selecteren we dan Tijds gerelateerd (Start/Stop) 

En geven dan ook de prijs en eenheid in 

Daarna kunnen we op OPSLAAN drukken en hebben we dit product aangemaakt 

Als dit is aangemaakt dan kunnen we de Tijds gerelateerde job aanmaken 
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Tijds gerelateerd (Auto) 

 

Hier selecteren we dan Tijds gerelateerd (Start/Stop) 

En geven dan ook de prijs en het aantal minuten in. Zodat als die minuten om zijn het product ook 

afsluit. 

Daarna kunnen we op OPSLAAN drukken en hebben we dit product aangemaakt 
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Product koppelen aan submenu 

We hebben bij het product ook aangegeven dat we een submenu hebben. Dus nu moeten we dan 

ook nog het product aan dat submenu hangen. 

We hebben twee submenu’s gemaakt, nl Tijds gerelateerd en Tijds gerelateerd Auto 

Hiervoor gaan we naar beheren  Producten  Menu 

 

Hier klikken we op beheren 
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Hier klikken we op Producten  Menulijst  A la Carte en dan drukken we op het aanpassen 

icoontje  

 

Hier selecteren we het -icoontje achter het submenu, om aan te vinken welke producten tot 

deze submenu behoren. 
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Hier selecteren we het product dat we aan het submenu willen toevoegen. In ons geval Tijds 

gerelateerd, daar we ook de Tijds gerelateerde submenu hebben gekozen. En daarna kunnen we op 

OK drukken voor het af te sluiten 

 

Hier selecteren we het product dat we aan het submenu willen toevoegen. In ons geval Tijds 

gerelateerd auto en Tijds gerelateerd auto2, daar we ook de Tijds gerelateerd Auto submenu hebben 

gekozen. En daarna kunnen we op OK drukken voor het af te sluiten 

 

Als dit is aangemaakt dan kunnen we de Tijds gerelateerde job aanmaken 
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Aanmaken van de tijd gerelateerde job 

Hiervoor gaan we naar beheren  instellingen  ERelaisjob 

 

Hier klikken we op beheren 

 

Hier klikken we op instellingen  ERelais job (tijds gerelateerde job) 
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Hier klikken we op VOEG ERELAIS JOB TOE 

 

Hier vullen we volgende velden in: 

ERelais job naam: We geven de job een naam 

Dan hebben we nog de verschillende boxen die we moeten instellen.  

We hebben twee soorten boxen 

1. Box van 8 ingangen 

2. Box van 20 ingangen 
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Hier moeten we dus volgende instellingen doen 

1. Product: Product dat je wilt selecteren 

2. ERelais box: welke box je moet selecteren 8 of 20 ingangen 

3. ERelais nr: Dit is welke ingang het moet aansturen 

Product 

Door op het -icoontje te drukken krijg je een drop-down menu 

 Hier heb je de mogelijkheid om het juiste product (dat je voordien hebt 

aangemaakt) te kiezen 

ERelais Box 

Door op het -icoontje te drukken krijg je een drop-down menu 

 Hier kan je dan de juiste ERelais kiezen. Indien je meerdere hebt dan krijg je hier je 

keuzemenu 
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ERelais nr 

Door op het -icoontje te drukken krijg je een drop-down menu 

Hier kan je dan je ingang kiezen van 1 tot 20, naargelang welke box je hebt (8 of 20) 

Daarna kunnen we op OPSLAAN drukken en heb je de job aangemaakt 

Nu moeten we in je terminal ook aangeven dat je deze wilt gebruiken. 

Aanpassen van je terminal 

Hiervoor gaan we naar beheren  terminal 

 

Hier klikken we op beheren 
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Hier klikken we op instellingen  Terminals 

Hier kan je dan ook zien welke terminals actief zijn. Die zijn in het groen aangeduid. 

Je selecteert je eigen terminal door op het volgende icoontje te drukken  

Je terminal kan je onderaan je scherm zien 
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Hier moeten we dan aangeven dat je de ERelais wilt gebruiken en dan ook nog eens selecteren welke 

ERelais job 

Door op het -icoontje te drukken krijg je een drop-down menu bij je ERelais job 

 Hier selecteer je dan de juiste job 

En dan kan je op OPSLAAN drukken. 
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Producttesten 

Hier gaan we dan een tafel openen en dan het product dat we wensen selecteren 

Tijds gerelateerd product 

 

Je kan zien dat we twee submenu’s hebben. Tijds gerelateerd en Tijds gerelateerd Auto 

We selecteren nu Tijds gerelateerd en zien het/de product(en) verschijnen  Tijds gerelateerd 

Dit is het product dat we manueel moeten starten en stoppen. Dit is meestal voor snookerzalen. 

 

Hier selecteren we dan nu de start knop. Om het product te starten 
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Door op de start te drukken zien we dat de timer begint te lopen. 

En nu kan je dan de tafel sluiten totdat je gaat zeggen nu moeten we het product stoppen 
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Dus nu gaan we het product stoppen, dus we openen terug de tafel en selecteren het product en dan 

kunnen we het stoppen 

 

Hier selecteren we het product en klikken op de STOP KNOP en dan sluiten we de selectie en kunnen 

het afrekenen 
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Zoals je kan zien, het heeft de tijd berekend en ook de prijs aangepast. Nu kunnen we de tafel 

afrekenen. 

  



iSoftli – Handleiding 

Page - 486 

Tijds gerelateerd Auto product 

 

Je kan zien dat we twee submenu’s hebben. Tijds gerelateerd en Tijds gerelateerd Auto 

We selecteren nu Tijds gerelateerd Auto en zien het/de product(en) verschijnen  Tijds gerelateerd 

auto 

Dit is het product wordt automatisch gestart en gestopt, doordat we in het product een tijdsindicatie 

hebben ingegeven. Dit is meestal voor Zonnebank centers. 
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Dit kan je dan ook sluiten. Je kan dit ook al dadelijk afrekenen. Daar het product automatisch stopt 

nadat de timer is afgelopen. 

Dus nu kunnen we dan de tafel afrekenen. 
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Klantenkaarten: Verschillende types uitgelegd 

Hier gaan we de verschillende klantenkaart types uitleggen en met voorbeelden. Dan kan je zien wat 

ze doen. 

Terug naar Klantenkaarten - settings 

 

Je hebt 10 mogelijkheden: 

1. Aparte Producten – Geld 

2. Totaal verkoopsbedrag – Geld 

3. Kortingsbon – Geld 

4. Bedrag – Geld 

5. Kortingsbon Bedrag – Geld 

6. Aparte Producten – Punten 

7. Totaal verkoopsbedrag – Points 

8. Kortingsbon – Punten 

9. Bedrag – Punten 

10. Kortingsbon Bedrag – Points 

Enkele van deze mogelijkheden kan je voor tafels en voor klanten gebruiken, enkele mogelijkheden 

zijn enkel klant gerelateerd. 

We zullen ze een voor een uitleggen met de verschillende opties 
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Aparte Producten - Geld 

 

Type klantenkaart: Aparte producten – Dus elk product wordt rekening mee gehouden voor uw 

klantenkaart 

Aantal producten per klantenkaart: Totaal producten voor volle Klantenkaart, als het getal groter is 

dan 1 dan is dit klanten gerelateerd 

Type: Geld – Hier hebben we de mogelijkheid om te kiezen tussen Geld en Punten 

Blokkeer automatische Klantenkaart tussen deze datums: Hier kan je een datum zetten waar geen 

enkel product op de Klantenkaart komt te staan 

Automatische Kortingsbon: 

- Maanden: Hoeveel maanden is de bon geldig 

- Percentage: Hoe veel (%) korting wil je geven bij een volle klantenkaart 
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Bijkomende settings  

Gebruik kortingskaartbedrag min op volgende kaart. Dit bedrag wordt automatisch afgetrokken van 

de volgende verkoop. (Dit is klant gerelateerd). 

Klantenkaart op ticket afdrukken: dit wil de Klantenkaart informatie op het ticket drukken 

Klantenkaart: Hiermee zet je het vinkje Klantenkaart altijd aan 

Volle Klantenkaart/Kortingsbon op ticketten afdrukken: Volle Klantenkaart informatie wordt op het 

ticket gedrukt 

Print uitsluitend via mailing: Dit is enkel voor Kortingsbonnen 

Actieve verkoop toont direct volle klantenkaart: 

Gebruik waarde zoals weggeschreven in database: Hoe het laatst in de database was weggeschreven 

(dus als je laatst het uitgevinkt hebt dan is de volgende verkoop ook uitgevinkt) 

Klantenkaart/Kortingsbon altijd actief vink: Het wordt altijd aangevinkt ook als je het bij de vorige 

verkoop uitgevinkt hebt. 

Klantenkaart/Kortingsbon altijd NIET actief vink: Het wordt altijd uitgevinkt ook als je het bij de 

vorige verkoop aangevinkt hebt. 
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Voorbeeld 

Aparte Artikelen – 5 stuks – 5% 

 

 

Hier zie je een order 

 

Hier kan je dan zien op de klantnaam, informatie over de klantenkaart. Je kan zien dat er twee 

kaarten vol zijn geraakt, met telkens 5 artikelen erop, en dat er eentje openstaat met 1 artikel erop 
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Je ziet ook het kortingsbedrag per volle klantenkaart alsook de verkopen als je op het -icoontje 

drukt. 
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Hier kan je een overzicht zien van je klantenkaart tot op heden. Je ziet huidig aantal artikelen, Huidig 

totaalbedrag en Huidig bereikt kortingstotaal 

 

Hier kan je dus zien dat de klantenkaart vol is geraakt, bij 5 stuks dus ze is tweemaal volgeraakt, en 

dat kan je dan ook zien aan het aantal bedragen en dan onderaan wordt het totaal gegeven met de 

korting die je krijgt bij het volgende order. 
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Nieuw order gemaakt en bij het afrekenen kan je zien dat je korting hebt 

 

Deze boodschap komt er op je scherm te staan als je naar het afrekenscherm gaat. 
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Hier zie je dan ook bij het  -icoontje dat je een korting hebt. Daar staat dan een bedrag bij. 

Je drukt dan op het -icoontje en dan wordt dit bedrag afgetrokken van het te betalen bedrag en 

dan kan je afrekenen. 

 

Hier zie je dat het kortingsbedrag afgetrokken is van het totaal en je nu een nieuw totaal krijgt dat je 

moet betalen. Dus nu kan je ingeven hoe je wenst te betalen. 
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Hier zie je dan op je ticket dat de korting is afgetrokken 

 

Als je dan de klant gaat opzoeken en op het -icoontje drukt om de klantenkaarten te zien ga je 

ook zien dat er uitbetaald is geworden. 
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Hier is er per lijn een icoontje bijgekomen. Daar zie je aan dat de korting verrekend is. Als je op dat 

-icoontje drukt krijg je volgende te zien. 

 

  

Hier krijg je dan het kasticketnummer te zien waar de korting is afgetrokken. Zie hier ook het 

kasticket zodat je kan zien dat die overeenkomen. 
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Totaal verkoopsbedrag - Geld 

 

Type klantenkaart: Totaal verkoopbedrag – Dus per verkoop ticket 

Aantal verkopen: Totaal verkopen voor volle Klantenkaart, als het getal groter is dan 1 dan is dit 

klanten gerelateerd 

Type: Geld – Hier hebben we de mogelijkheid om te kiezen tussen Geld en Punten 

Blokkeer automatische Klantenkaart tussen deze datums: Hier kan je een datum zetten waar geen 

enkel product op de Klantenkaart komt te staan 

Automatische Kortingsbon: 

- Maanden: Hoeveel maanden is de bon geldig 

- Percentage: Hoe veel (%) korting wil je geven bij een volle klantenkaart 
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Bijkomende settings  

Gebruik kortingskaartbedrag min op volgende kaart. Dit bedrag wordt automatisch afgetrokken van 

de volgende verkoop. (Dit is klant gerelateerd). 

Klantenkaart op ticket afdrukken: dit wil de Klantenkaart informatie op het ticket drukken 

Klantenkaart: Hiermee zet je het vinkje Klantenkaart altijd aan 

Volle Klantenkaart/Kortingsbon op ticketten afdrukken: Volle Klantenkaart informatie wordt op het 

ticket gedrukt 

Print uitsluitend via mailing: Dit is enkel voor Kortingsbonnen 

Actieve verkoop toont direct volle klantenkaart: 

Gebruik waarde zoals weggeschreven in database: Hoe het laatst in de database was weggeschreven 

(dus als je laatst het uitgevinkt hebt dan is de volgende verkoop ook uitgevinkt) 

Klantenkaart/Kortingsbon altijd actief vink: Het wordt altijd aangevinkt ook als je het bij de vorige 

verkoop uitgevinkt hebt. 

Klantenkaart/Kortingsbon altijd níét actief vink: Het wordt altijd uitgevinkt ook als je het bij de vorige 

verkoop aangevinkt hebt. 
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Voorbeeld 

Total verkoopsbedrag 1 verkoop – 5% 

Dus hier hebben na elke verkoop een korting van 5%, die je dan gaat zien bij het afrekenen van je 

volgend order. 

Dit is op klantnaam 

 

Hier hebben we een order dat we gaan afrekenen, en bij het volgende order hebben we een korting 

van 5% 
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Hier zie je dan ook dat je de volgende keer een korting van 3,325 euro hebt, zowel op kasticket als bij 

de klant. 

Dus nu gaan we nog een order invoeren en zien we dat we die korting hebben. Natuurlijk op dezelfde 

klantnaam 

Dus bij het afrekenen van je order krijg je volgend bericht te zien. 

 

Hier laten we U weten dat die klant een korting heeft van 3.32 euro staan 
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Dit zie je ook nog eens bij het -icoontje. Dus nu kunnen we op het -icoontje drukken en 

dan zal de korting onmiddellijk in rekening gebracht worden. 

 

Hier zie je dan dat de korting in rekening is gebracht nadat we op het -icoontje gedrukt 

hebben. Nu kunnen we het order verder afrekenen door de betalingswijze te selecteren. 
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Hier kan je zien dat de korting in rekening gebracht is en bij de klantgegevens kan je ook zien dat de 

korting reeds gebruikt is. Alsook kan je zien dat er weer een nieuwe korting klaarstaat van 2,08 euro 
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Totaal verkoopsbedrag 3 verkoop – 5% 

Dus hier hebben na 3 verkopen krijg je een korting van 5%, die je dan gaat zien bij het afrekenen van 

je volgend order. 

Dit is op klantnaam 

 

Hier is een order, maar we moeten 3 orders maken alvorens we een korting krijgen. 

Dus je kan hier zien dat we nog geen korting hebben. Zie volgend scherm 

 

Pas nadat we drie orders hebben ingevoerd en afgerekend dan pas krijgen we een korting van 5% 
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Hier zie je dan nu na 3 orders dat er een korting is van 2,85 euro op te nemen bij de volgende order 

 

Hier bij de klantgegevens kan je ook zien dat er een korting van 2.85 euro klaar staat voor te 

verrekenen bij het volgende order. Dat we nu gaan doen. 

Dus we maken een order en rekenen dan af. 

 

Dus bij het afrekenen krijgen we volgende boodschap. Hier klikken we op OK 
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Dit zie je ook nog eens bij het -icoontje. Dus nu kunnen we op het -icoontje drukken en 

dan zal de korting onmiddellijk in rekening gebracht worden. 

 

Hier zie je dan dat de korting in rekening is gebracht nadat we op het -icoontje gedrukt 

hebben. Nu kunnen we het order verder afrekenen door de betalingswijze te selecteren. 
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Hier kan je ook zien dat de korting verrekend is en ook dat er reeds een nieuwe klantenkaart 

geopend is met een bedrag van 14 euro erop waarvan de korting tot nu toe 0.70 euro is. 

Nieuwe korting wordt pas actief als er weer 3 orders afgerekend zijn. 
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Kortingsbon - Geld 

 

Type klantenkaart: Kortingsbon – Dus per verkoop ticket 

Aantal verkopen: Totaal verkopen voor volle Klantenkaart, als het getal groter is dan 1 dan is dit 

klanten gerelateerd 

Type: Geld – Hier hebben we de mogelijkheid om te kiezen tussen Geld en Punten 

Blokkeer automatische Klantenkaart tussen deze datums: Hier kan je een datum zetten waar geen 

enkel product op de Klantenkaart komt te staan 

Automatische Kortingsbon: 

- Maanden: Hoeveel maanden is de bon geldig 

- Percentage: Hoe veel (%) korting wil je geven bij een volle klantenkaart 

DC vervalt in: Hier heb je de mogelijk om het aantal maanden in te geven wanneer de bon vervalt. Je 

hebt ook de mogelijkheid om ∞ oneindig in te geven – Vervalt nooit 
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Bijkomende settings  

Gebruik kortingskaartbedrag min op volgende kaart. Dit bedrag wordt automatisch afgetrokken van 

de volgende verkoop. (Dit is klant gerelateerd). 

Klantenkaart op ticket afdrukken: dit wil de Klantenkaart informatie op het ticket drukken 

Klantenkaart: Hiermee zet je het vinkje Klantenkaart altijd aan 

Volle Klantenkaart/Kortingsbon op ticketten afdrukken: Volle Klantenkaart informatie wordt op het 

ticket gedrukt 

Print uitsluitend via mailing: Dit is enkel voor Kortingsbonnen 

Actieve verkoop toont direct volle klantenkaart: 

Gebruik waarde zoals weggeschreven in database: Hoe het laatst in de database was weggeschreven 

(dus als je laatst het uitgevinkt hebt dan is de volgende verkoop ook uitgevinkt) 

Klantenkaart/Kortingsbon altijd actief vink: Het wordt altijd aangevinkt ook als je het bij de vorige 

verkoop uitgevinkt hebt. 

Klantenkaart/Kortingsbon altijd NIET actief vink: Het wordt altijd uitgevinkt ook als je het bij de 

vorige verkoop aangevinkt hebt. 
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Voorbeeld 

Kortingsbon 1 verkoop – 5% 

Deze kan zowel op klantniveau als op tafelniveau 

Tafelniveau 

We gaan het eerst op tafelniveau laten zien. 

 

We hebben een order ingegeven op een tafel nl T30 en dan rekenen we af en krijgen de rekening 

alsook een Kortingsbon 

 

 

En deze Kortingsbon kan je gebruiken bij je volgend order/bezoek. 
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We zullen laten zien hoe de Kortingsbon verwerkt wordt bij een volgend order 

We openen weer een tafel en geven een order in. Daarna rekenen we af en gebruiken we de 

Kortingsbon. 

 

 

Hier hebben we het order en nu gaan we afrekenen dus drukken we op de GROENE KNOP 

 

Alvorens we de betaalwijze gaan aanvinken moeten we eerst op het KORTINGSBON -icoontje 

drukken 
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Krijgen we dit scherm te zien en hier kunnen we de barcode scannen of de code intypen en daarna 

enter drukken. Onze code = DCSHP00009600057 

En dan kunnen we op OK-button drukken zodat de Kortingsbon verrekend wordt. 

 

Hier kan je dan zien dat de Kortingsbon verrekend is met het bedrag en kunnen we nu afrekenen 

door de betaalwijze te selecteren. 
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Hier kan je dan zien dat de korting verrekend is op het ticket en natuurlijk krijg je onmiddellijk een 

nieuwe Kortingsbon voor je aankoop. Die je dan weer kunt gebruiken voor je volgende order/bezoek 
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Klantenniveau 

Nu op klantniveau 

Op klantniveau is juist hetzelfde als de tafels maar dan op klantnaam. 

 

We hebben een order ingegeven op naam van de klant GCL-3 en dan rekenen we af en krijgen de 

rekening alsook een Kortingsbon 

 

 

En deze Kortingsbon kan je gebruiken bij je volgend order/bezoek. Hier zie je ook de naam van de 

klant op de Kortingsbon staan. 

We zullen laten zien hoe de Kortingsbon verwerkt wordt bij een volgend order 
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We zoeken weer een klant en geven een order in. Ik heb gekozen voor een andere klant dan diegene 

die de Kortingsbon gekregen heeft. Dit om te laten zien dat je de Kortingsbon door kan geven aan 

iemand. (Indien deze nog niet is verrekend.) Daarna rekenen we af en gebruiken we de Kortingsbon. 

 

Hier hebben we het order en nu gaan we afrekenen dus drukken we op de GROENE KNOP 

 

Alvorens we de betaalwijze gaan aanvinken moeten we eerst op het KORTINGSBON -icoontje 

drukken 
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Krijgen we dit scherm te zien en hier kunnen we de barcode scannen of de code intypen en daarna 

enter drukken. Onze code = DCSHP00009600059 

En dan kunnen we op OK-button drukken zodat de Kortingsbon verrekend wordt. 

 

Hier kan je dan zien dat de Kortingsbon verrekend is met het bedrag en kunnen we nu afrekenen 

door de betaalwijze te selecteren. 
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Hier kan je dan zien dat de korting verrekend is op het ticket en natuurlijk krijg je onmiddellijk een 

nieuwe Kortingsbon voor je aankoop. Die je dan weer kunt gebruiken voor je volgende order/bezoek 
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Kortingsbon 3 verkopen – 5% 

Hier moeten we dus 3 verkopen doen alvorens we een Kortingsbon krijgen. 

Dit is enkel op klantnaam. 

 

Hier hebben we een order. Dit is het eerste order op klantnaam GCL-8. Dus pas na 3 afgerekende 

orders krijg je een Kortingsbon 

 

Zoals je hier bij de klantgegevens kan zien heeft hij nog maar 1 afgerekend order staan.  

Dus nu zullen we na 3 orders kijken 
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Hier kan je nu zien dat je na de 3de afgerekende order een Kortingsbon krijgt. 

Je kan ook zien aan de onderkant van het ticket hoever je al staat ivm Kortingsbonnen. Alsook bij 

klantenbeheer kan je zien dat er een Kortingsbon is. 

 

Dus nu kunnen we Kortingsbon inruilen bij ons volgend order. 
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Dus bij het afrekenen kan je op het -icoontje drukken zodat je de Kortingsbon kan inscannen 

of de nr gewoon intikken en enter drukken 

    

Krijgen we dit scherm te zien en hier kunnen we de barcode scannen of de code intypen en daarna 

enter drukken. Onze code = DCSHP00010700005 

En dan kunnen we op OK-Button drukken zodat de Kortingsbon verrekend wordt. 
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Hier kan je dan zien dat de Kortingsbon verrekend is met het bedrag en kunnen we nu afrekenen 

door de betaalwijze te selecteren. 

 

 

Hier kan je dan zien dat de korting verrekend is op het ticket en kan je natuurlijk vanonder zien de 

stand van zaken i.v.m. klantenkaart/Kortingsbon. Dus je kan ook zien dat je nog 2 orders moet 

afrekenen alvorens je terug een Kortingsbon krijgt.  
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Bedrag - Geld – Klant gerelateerd 

 

Type klantenkaart: Bedrag – Dus op het verkoopbedrag 

Bedrag: Het totaalbedrag waar ze dan een korting voor krijgen 

Type: Geld – Hier hebben we de mogelijkheid om te kiezen tussen Geld en Punten 

Blokkeer automatische Klantenkaart tussen deze datums: Hier kan je een datum zetten waar geen 

enkel product op de Klantenkaart komt te staan 

Automatische Kortingsbon: 

- Maanden: Hoeveel maanden is de bon geldig 

- Percentage: Hoe veel (%) korting wil je geven bij een volle klantenkaart 
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Bijkomende settings  

Gebruik kortingskaartbedrag min op volgende kaart. Dit bedrag wordt automatisch afgetrokken van 

de volgende verkoop. (Dit is klant gerelateerd). 

Klantenkaart op ticket afdrukken: dit wil de Klantenkaart informatie op het ticket drukken 

Klantenkaart: Hiermee zet je het vinkje Klantenkaart altijd aan 

Volle Klantenkaart/Kortingsbon op ticketten afdrukken: Volle Klantenkaart informatie wordt op het 

ticket gedrukt 

Print uitsluitend via mailing: Dit is enkel voor Kortingsbonnen 

Actieve verkoop toont direct volle klantenkaart: 

Gebruik waarde zoals weggeschreven in database: Hoe het laatst in de database was weggeschreven 

(dus als je laatst het uitgevinkt hebt dan is de volgende verkoop ook uitgevinkt) 

Klantenkaart/Kortingsbon altijd actief vink: Het wordt altijd aangevinkt ook als je het bij de vorige 

verkoop uitgevinkt hebt. 

Klantenkaart/Kortingsbon altijd NIET actief vink: Het wordt altijd uitgevinkt ook als je het bij de 

vorige verkoop aangevinkt hebt. 
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Voorbeeld 

Bedrag 100 euro – 5% 

Hier hebben we een klantenkaart voor de klanten. Zodra je aan 100 euro zit dan kan je een korting 

bekomen van 5% 

Dit is enkel op klantnaam. 

Dus we openen een order op een klant 

 

Hier hebben we een order. En we gaan die nu afrekenen. Je kan ook zien dat dit order onder de 100 

euro zit. Dus ons klantenkaart is nog niet vol. 
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Hier kan je dus zien dat de klantenkaart nog niet vol is. Je moet een bedrag van 100 euro hebben 

alvorens die vol is. Dit kan je ook bekijken bij de klant zelf zie hieronder. 

 

Van zodra je je de 100 euro haalt dan krijg je bij de volgend order bij het afrekenen een melding dat 

er een korting is 
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En je kan het ook nog eens zien op het -icoontje dat er een korting is van 5 euro. 

Jij bepaalt wanneer je die korting van het totaal aftrekt. Maar meestal doen ze dit dadelijk. 

Dus dan drukken we op het -icoontje en wordt onmiddellijk van het totaal afgetrokken 

 

Hier kan je zien dat de korting van het totaal afgetrokken is en kan je verder afrekenen. Betaalwijze 

selecteren en afrekenen. 
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Hier kan je dan zien dat de korting van het bedrag afgetrokken is en dat er een nieuwe klantenkaart 

bedrag op die klant staat van 51,50 euro 

Dat zie je dan ook bij de klant zelf zie hieronder 

 

Hier kan je ook zien dat de 5 euro reeds opgenomen is en dat er nog een volgende open klantenkaart 

staat maar nog niet tot 100 euro geraakt is.  
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Kortingsbon Bedrag – Klant gerelateerd 

 

Type klantenkaart: Kortingsbon Bedrag – Dus op verkoopbedrag 

Bedrag: Het totaalbedrag waar ze dan een korting voor krijgen 

Type: Geld – Hier hebben we de mogelijkheid om te kiezen tussen Geld en Punten 

Blokkeer automatische Klantenkaart tussen deze datums: Hier kan je een datum zetten waar geen 

enkel product op de Klantenkaart komt te staan 

Automatische Kortingsbon: 

- Maanden: Hoeveel maanden is de bon geldig 

- Percentage: Hoe veel (%) korting wil je geven bij een volle klantenkaart 

DC vervalt in: Hier heb je de mogelijk om het aantal maanden in te geven wanneer de bon vervalt. Je 

hebt ook de mogelijkheid om ∞ oneindig in te geven – Vervalt nooit 
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Bijkomende settings  

Gebruik kortingskaartbedrag min op volgende kaart. Dit bedrag wordt automatisch afgetrokken van 

de volgende verkoop. (Dit is klant gerelateerd). 

Klantenkaart op ticket afdrukken: dit wil de Klantenkaart informatie op het ticket drukken 

Klantenkaart: Hiermee zet je het vinkje Klantenkaart altijd aan 

Volle Klantenkaart/Kortingsbon op ticketten afdrukken: Volle Klantenkaart informatie wordt op het 

ticket gedrukt 

Print uitsluitend via mailing: Dit is enkel voor Kortingsbonnen 

Actieve verkoop toont direct volle klantenkaart: 

Gebruik waarde zoals weggeschreven in database: Hoe het laatst in de database was weggeschreven 

(dus als je laatst het uitgevinkt hebt dan is de volgende verkoop ook uitgevinkt) 

Klantenkaart/Kortingsbon altijd actief vink: Het wordt altijd aangevinkt ook als je het bij de vorige 

verkoop uitgevinkt hebt. 

Klantenkaart/Kortingsbon altijd NIET actief vink: Het wordt altijd uitgevinkt ook als je het bij de 

vorige verkoop aangevinkt hebt. 
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Voorbeeld 

Kortingsbon bedrag 100 euro 5% 

Hier drukken we een Kortingsbon uit van het moment dat je 100 euro bereikt hebt. 

Dit is enkel op klantnaam. 

Dus we openen een order op een klant 

 

Hier hebben we een order. En we gaan deze afrekenen. Je kan ook zien dat dit order meer als 100 

euro is dus normaal gaan we een Kortingsbon krijgen 

 

Hier kan je dan zien op het ticket dat er een volle klantenkaart was en dat op de volgende een bedrag 

van 22.50 euro staat 
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Hier kan je dan ook zien dat de klant een Kortingsbon heeft en dat er nog een bedrag van 22,50 euro 

op de volgende klantenkaart staat. Zodra die de 100 euro haalt dan wordt er weer een Kortingsbon 

uitgedrukt.  
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We zullen laten zien hoe de Kortingsbon verwerkt wordt bij een volgend order 

We zoeken weer een klant en geven een order in. Ik heb gekozen voor een andere klant dan diegene 

die de Kortingsbon gekregen heeft. Dit om te laten zien dat je de Kortingsbon door kan geven aan 

iemand. (Indien deze nog niet is verrekend.) Daarna rekenen we af en gebruiken we de Kortingsbon. 

 

Hier hebben we het order en nu gaan we afrekenen dus drukken we op de GROENE KNOP 

 

Alvorens we de betaalwijze gaan aanvinken moeten we eerst op het KORTINGSBON -icoontje 

drukken 



iSoftli – Handleiding 

Page - 533 

    

Krijgen we dit scherm te zien en hier kunnen we de barcode scannen of de code intypen en daarna 

enter drukken. Onze code = DCSHP00009800010 

En dan kunnen we op OK-Button drukken zodat de Kortingsbon verrekend wordt. 

 

Hier kan je dan zien dat de Kortingsbon verrekend is met het bedrag en kunnen we nu afrekenen 

door de betaalwijze te selecteren. 
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Hier kan je dan zien dat de korting verrekend is op het ticket en kan je natuurlijk vanonder zien de 

stand van zaken ivm klantenkaart/Kortingsbon. Doordat we dit op een nieuwe klant hebben gezet 

heeft deze nog maar een verkoop erop staan zoals je kan zien onderaan het ticket. 
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Aparte Producten - Punten 

 

Type klantenkaart: Aparte producten – Dus elk product wordt rekening mee gehouden voor uw 

klantenkaart 

Type: Geld – Hier hebben we de mogelijkheid om te kiezen tussen Geld en Punten 

Blokkeer automatische Klantenkaart tussen deze datums: Hier kan je een datum zetten waar geen 

enkel product op de Klantenkaart komt te staan 

Dan kan je kiezen tussen één product en Verkoopbedrag per product 

En dan kan je de nodige Velden invullen. 

Verkoopbedrag per product: Hier vul je in hoeveel 1 punt is in geld 

Maanden: Hier vul je de maanden hoelang dat die geldig blijft 

Volle Klantenkaart bereikt op aantal producten: 

 Producten of bedrag 

 Punten or euro 

 Punten met decimalen of niet 
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Bijkomende settings  

Gebruik kortingskaartbedrag min op volgende kaart. Dit bedrag wordt automatisch afgetrokken van 

de volgende verkoop. (Dit is klant gerelateerd). 

Klantenkaart op ticket afdrukken: dit wil de Klantenkaart informatie op het ticket drukken 

Klantenkaart: Hiermee zet je het vinkje Klantenkaart altijd aan 

Volle Klantenkaart/Kortingsbon op ticketten afdrukken: Volle Klantenkaart informatie wordt op het 

ticket gedrukt 

Print uitsluitend via mailing: Dit is enkel voor Kortingsbonnen 

Actieve verkoop toont direct volle klantenkaart: 

Gebruik waarde zoals weggeschreven in database: Hoe het laatst in de database was weggeschreven 

(dus als je laatst het uitgevinkt hebt dan is de volgende verkoop ook uitgevinkt) 

Klantenkaart/Kortingsbon altijd actief vink: Het wordt altijd aangevinkt ook als je het bij de vorige 

verkoop uitgevinkt hebt. 

Klantenkaart/Kortingsbon altijd NIET actief vink: Het wordt altijd uitgevinkt ook als je het bij de 

vorige verkoop aangevinkt hebt. 
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Voorbeeld 

Aparte Artikelen – Punten 

Dus hier hebben we een klantenkaart op punten. 

Dit is op klantnaam 

 

Hier hebben we een order van 4 artikelen. Nu zullen we eens kijken wat dit oplevert. 

  

Zoals je kan zien hebben we 4 punten verzameld voor dit order. Een volle kaart is 10 punten. Dus 

moeten we nog 6 punten halen voordat we een korting krijgen. Je kan dat ook zien bij de 

klantengegevens. Dus nadat je 10 punten hebt gescoord dat zie je op je ticket. Zie hieronder. 



iSoftli – Handleiding 

Page - 538 

 

Hier op je ticket kan je zien dat je de 10 punten hebt bereikt. En er ook 3 punten staan op je volgende 

kaart. Alsook bij de klantengegevens zie je dat. 

Dus nu kan je die punten inruilen tegen korting gij het volgende order. Dit gaan we nu zien. 

Als je naar afrekenen gaat bij je volgende order krijg je volgende boodschap 

 

Hier kan je dus zien dat je een korting hebt van 10 euro. Hier klik je op OK-Button 
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Hier zie je dus ook dat je een korting hebt bij het -icoontje. Door op het -icoontje te 

drukken gaat iSoftli de korting in rekening brengen. 

 

Hier zie je dus dat de korting in rekening is gebracht en kan je verder afrekenen door de 

betalingswijze aan te klikken. 
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Hier kan je dan zien dat de korting in rekening is gebracht. Alsook bij de klantengegevens kan je zien 

dat ze gebruikt is doordat er het -icoontje achter staat. 
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Totaal Verkoopsbedrag – Punten – Klanten gerelateerd 

 

Type klantenkaart: Totaal verkoopbedrag – Dus op het verkoopbedrag per ticket 

Type: Geld – Hier hebben we de mogelijkheid om te kiezen tussen Geld en Punten 

Blokkeer automatische Klantenkaart tussen deze datums: Hier kan je een datum zetten waar geen 

enkel product op de Klantenkaart komt te staan 

Dan kan je kiezen tussen één product en Verkoopbedrag per product 

En dan kan je de nodige Velden invullen. 

Verkoopbedrag per product: Hier vul je in hoeveel 1 punt is in geld 

Maanden: Hier vul je de maanden hoelang dat die geldig blijft 

Volle Klantenkaart bereikt op aantal producten: 

 Producten of bedrag 

 Punten or euro 

 Punten met decimalen of niet 
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Bijkomende settings  

Gebruik kortingskaartbedrag min op volgende kaart. Dit bedrag wordt automatisch afgetrokken van 

de volgende verkoop. (Dit is klant gerelateerd). 

Klantenkaart op ticket afdrukken: dit wil de Klantenkaart informatie op het ticket drukken 

Klantenkaart: Hiermee zet je het vinkje Klantenkaart altijd aan 

Volle Klantenkaart/Kortingsbon op ticketten afdrukken: Volle Klantenkaart informatie wordt op het 

ticket gedrukt 

Print uitsluitend via mailing: Dit is enkel voor Kortingsbonnen 

Actieve verkoop toont direct volle klantenkaart: 

Gebruik waarde zoals weggeschreven in database: Hoe het laatst in de database was weggeschreven 

(dus als je laatst het uitgevinkt hebt dan is de volgende verkoop ook uitgevinkt) 

Klantenkaart/Kortingsbon altijd actief vink: Het wordt altijd aangevinkt ook als je het bij de vorige 

verkoop uitgevinkt hebt. 

Klantenkaart/Kortingsbon altijd NIET actief vink: Het wordt altijd uitgevinkt ook als je het bij de 

vorige verkoop aangevinkt hebt. 
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Voorbeeld 

Totaal verkoopsbedrag – Punten 

Dus hier heb je 3 bezoeken nodig om de klantenkaart vol te krijgen. 

Dit is enkel op klantnaam 

 

Hier heb je dan een order. Dus elk order geeft je 1 punt 

  

 

Hier kan je dus zien op het kasticket dat je een punt hebt gekregen, alsook op de klantengegevens 

kan je dat zien. 
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Hier kan je dus op je ticket zien dat je een volle klantenkaart hebt en dat je 3 punten hebt en dit 

resulteert in een korting van 3 euro, die je dan kan laten aftrekken bij je volgende order 

Dus bij je volgend order bij het afrekenen krijg je volgende boodschap 

 

Hier zie je dat je een korting hebt staan van 3 euro. Hier klik je op de OK-Button 
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Hier zie je ook dat je een korting van 3 euro hebt. Om deze korting om te zetten naar de rekening 

drukken we op het -icoontje. En dan wordt die 3 euro verrekend met je huidig totaal te 

betalen. 

 

Hier zie je de korting die verrekend wordt met je te betalen bedrag. Nu moet je enkel nog afrekenen, 

je betalingswijze aanvinken. 
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Hier kan je dan zien op het ticket dat de korting is verrekend, dit kan je ook zien bij de 

klantengegevens, doordat er het -icoontje achter staat 

Alsook kan je al zien dat je weer een nieuw punt op je klantenkaart hebt staan van je order. 

 

  



iSoftli – Handleiding 

Page - 547 

Kortingsbon - Punten 

 

Type klantenkaart: Kortingsbon – Dus per verkoop ticket 

Aantal verkopen: Totaal verkopen voor volle Klantenkaart, als het getal groter is dan 1 dan is dit 

klanten gerelateerd 

Type: Punten – Hier hebben we de mogelijkheid om te kiezen tussen Geld en Punten 

Blokkeer automatische Klantenkaart tussen deze datums: Hier kan je een datum zetten waar geen 

enkel product op de Klantenkaart komt te staan 

Automatische Kortingsbon: 

- Maanden: Hoeveel maanden is de bon geldig 

- Percentage: Hoe veel (%) korting wil je geven bij een volle klantenkaart 

DC vervalt in: Hier heb je de mogelijk om het aantal maanden in te geven wanneer de bon vervalt. Je 

hebt ook de mogelijkheid om ∞ oneindig in te geven – Vervalt nooit 
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Bijkomende settings  

Gebruik kortingskaartbedrag min op volgende kaart. Dit bedrag wordt automatisch afgetrokken van 

de volgende verkoop. (Dit is klant gerelateerd). 

Klantenkaart op ticket afdrukken: dit wil de Klantenkaart informatie op het ticket drukken 

Klantenkaart: Hiermee zet je het vinkje Klantenkaart altijd aan 

Volle Klantenkaart/Kortingsbon op ticketten afdrukken: Volle Klantenkaart informatie wordt op het 

ticket gedrukt 

Print uitsluitend via mailing: Dit is enkel voor Kortingsbonnen 

Actieve verkoop toont direct volle klantenkaart: 

Gebruik waarde zoals weggeschreven in database: Hoe het laatst in de database was weggeschreven 

(dus als je laatst het uitgevinkt hebt dan is de volgende verkoop ook uitgevinkt) 

Klantenkaart/Kortingsbon altijd actief vink: Het wordt altijd aangevinkt ook als je het bij de vorige 

verkoop uitgevinkt hebt. 

Klantenkaart/Kortingsbon altijd NIET actief vink: Het wordt altijd uitgevinkt ook als je het bij de 

vorige verkoop aangevinkt hebt. 
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Voorbeeld 

Kortingsbon punten 

3 bezoeken volle klantenkaart – 1 euro = 1 pt 

Dus enkel op Klantnaam 

 

Hier hebben we een order op naam van de klant, je gaat zien na het afrekenen dat hij reeds punten 

heeft verzameld. 

  

Hier kan je dus zien dat de klant een punt heeft verzameld. Alsook zie je bij de klantengegevens dat 

de klant punten heeft verzameld alsook dat de klantenkaart nog niet vol is. Normaal na 3 bezoeken is 

de klantenkaart vol. Dat gaan we dan nu 3 verkopen doen en dan kijken we daarna. 
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Hier kan je dan zien dat we na drie bezoeken een Kortingsbon gekregen hebben. 

Deze kunnen we gebruiken in ons volgend order. 
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Alvorens we de betaalwijze gaan aanvinken moeten we eerst op het KORTINGSBON -icoontje 

drukken, om de Kortingsbon in te scannen 

    

Krijgen we dit scherm te zien en hier kunnen we de barcode scannen of de code intypen en daarna 

enter drukken. Onze code = DCSHP00011000006 

En dan kunnen we op OK-Button drukken zodat de Kortingsbon verrekend wordt. 
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Hier kan je dan zien dat de Kortingsbon verrekend is met het bedrag en kunnen we nu afrekenen 

door de betaalwijze te selecteren. 

  

 

Hier kan je dan zien dat de korting verrekend is op het ticket en kan je natuurlijk vanonder zien de 

stand van zaken ivm klantenkaart/Kortingsbon. Alsook kan je dat zien bij de klantengegevens dat er 

een Kortingsbon is verrekend en dat er reeds een nieuw punt is verzameld voor de nieuwe 

klantenkaart/Kortingsbon. 
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Bedrag – Punten – Klant Gerelateerd 

 

Type klantenkaart: Bedrag – Dus op het verkoopbedrag 

Type: Punten – Hier hebben we de mogelijkheid om te kiezen tussen Geld en Punten 

Blokkeer automatische Klantenkaart tussen deze datums: Hier kan je een datum zetten waar geen 

enkel product op de Klantenkaart komt te staan 

Verkoopbedrag per product: Hier geven we het bedrag in wat 1 punt waard is 

Volle klantenkaart bereikt op aantal producten. 

- Je kan punten of bedrag selecteren en invullen. 

- Dan moet je iSoftli ook melden welke korting je krijgt voor een volle kaart, je kan hier kiezen 

voor punten of euro’s (1 euro = …. Punten of 1 punt = …. Euro’s) 

- En kan ook met punten met decimalen werken 
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Bijkomende settings  

Gebruik kortingskaartbedrag min op volgende kaart. Dit bedrag wordt automatisch afgetrokken van 

de volgende verkoop. (Dit is klant gerelateerd). 

Klantenkaart op ticket afdrukken: dit wil de Klantenkaart informatie op het ticket drukken 

Klantenkaart: Hiermee zet je het vinkje Klantenkaart altijd aan 

Volle Klantenkaart/Kortingsbon op ticketten afdrukken: Volle Klantenkaart informatie wordt op het 

ticket gedrukt 

Print uitsluitend via mailing: Dit is enkel voor Kortingsbonnen 

Actieve verkoop toont direct volle klantenkaart: 

Gebruik waarde zoals weggeschreven in database: Hoe het laatst in de database was weggeschreven 

(dus als je laatst het uitgevinkt hebt dan is de volgende verkoop ook uitgevinkt) 

Klantenkaart/Kortingsbon altijd actief vink: Het wordt altijd aangevinkt ook als je het bij de vorige 

verkoop uitgevinkt hebt. 

Klantenkaart/Kortingsbon altijd NIET actief vink: Het wordt altijd uitgevinkt ook als je het bij de 

vorige verkoop aangevinkt hebt. 
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Voorbeeld 

Bedrag in Punten 

Vol bij 5 punten – 1 punt = 50 euro 

Enkel op klantnaam 

 

Hier hebben we een order op naam van de klant, je gaat zien na het afrekenen dat hij reeds punten 

heeft verzameld. 

  

 

Hier kan je dus zien dat de klant een punt heeft verzameld. Alsook zie je bij de klantengegevens dat 

de klant punten heeft verzameld alsook dat de klantenkaart nog niet vol is.  
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Hier kan je dan zien dat we na enkele bezoeken een korting verwerft hebben. 

Deze kunnen we gebruiken in ons volgend order. Dus bij het afrekenen van je volgend order komt er 

een boodschap dat er een korting is voor deze  

 

Hier klikken we de OK-Button 
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Hier zie je het ook dat je een korting hebt. Bij het -icoontje staat het bedrag van de korting. Dus 

alvorens we de betaalwijze gaan aanvinken moeten we eerst op het KORTINGSBON -icoontje 

drukken, om de Kortingsbon in te scannen 

 

Hier kan je dan zien dat de korting verrekend is met het bedrag en kunnen we nu afrekenen door de 

betaalwijze te selecteren. 
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Hier kan je dan zien dat de korting verrekend is op het ticket en kan je natuurlijk vanonder zien de 

stand van zaken ivm klantenkaart/Kortingsbon. Alsook kan je dat zien bij de klantengegevens dat er 

een korting is verrekend en dat er reeds een nieuw punt is verzameld voor de nieuwe 

klantenkaart/Kortingsbon. 
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Kortingsbon Bedrag – Punten – Klant gerelateerd 

 

Type Klantenkaart: Kortingsbon Bedrag 

Type: Punten – Hier hebben we de mogelijkheid om te kiezen tussen Geld en Punten 

Blokkeer automatische Klantenkaart tussen deze datums: Hier kan je een datum zetten waar geen 

enkel product op de Klantenkaart komt te staan 

Verkoopbedrag per product: Hier geven we het bedrag in wat 1 punt waard is 

Volle klantenkaart bereikt op aantal producten. 

- Je kan punten of bedrag selecteren en invullen. 

- Dan moet je iSoftli ook melden welke korting je krijgt voor een volle kaart, je kan hier kiezen 

voor punten of euro’s (1 euro = …. Punten of 1 punt = …. Euro’s) 

- En kan ook met punten met decimalen werken 

- DC vervalt in: Hier heb je de mogelijk om het aantal maanden in te geven wanneer de bon 

vervalt. Je hebt ook de mogelijkheid om ∞ oneindig in te geven – Vervalt nooit 
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Bijkomende settings  

Gebruik kortingskaartbedrag min op volgende kaart. Dit bedrag wordt automatisch afgetrokken van 

de volgende verkoop. (Dit is klant gerelateerd). 

Klantenkaart op ticket afdrukken: dit wil de Klantenkaart informatie op het ticket drukken 

Klantenkaart: Hiermee zet je het vinkje Klantenkaart altijd aan 

Volle Klantenkaart/Kortingsbon op ticketten afdrukken: Volle Klantenkaart informatie wordt op het 

ticket gedrukt 

Print uitsluitend via mailing: Dit is enkel voor Kortingsbonnen 

Actieve verkoop toont direct volle klantenkaart: 

Gebruik waarde zoals weggeschreven in database: Hoe het laatst in de database was weggeschreven 

(dus als je laatst het uitgevinkt hebt dan is de volgende verkoop ook uitgevinkt) 

Klantenkaart/Kortingsbon altijd actief vink: Het wordt altijd aangevinkt ook als je het bij de vorige 

verkoop uitgevinkt hebt. 

Klantenkaart/Kortingsbon altijd NIET actief vink: Het wordt altijd uitgevinkt ook als je het bij de 

vorige verkoop aangevinkt hebt. 
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Voorbeeld 

Korting Bon Bedrag in Punten 

Vol = 5 punten, 20 euro = 1 punt 

Enkel op klantennaam en mailing 

 

Hier hebben we een order op naam van de klant, je gaat zien na het afrekenen dat hij reeds punten 

heeft verzameld. 

  

Hier kan je dus zien dat de klant een punt heeft verzameld. Alsook zie je bij de klantengegevens dat 

de klant punten heeft verzameld alsook dat de klantenkaart nog niet vol is.  
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Hier kan je dan zien dat we na enkele bezoeken een Kortingsbon gekregen hebben. 

Deze kunnen we gebruiken in ons volgend order. 
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Alvorens we de betaalwijze gaan aanvinken moeten we eerst op het KORTINGSBON -icoontje 

drukken, om de Kortingsbon in te scannen 

    

Krijgen we dit scherm te zien en hier kunnen we de barcode scannen of de code intypen en daarna 

enter drukken. Onze code = DCSHP00011400006 

En dan kunnen we op OK-Button drukken zodat de Kortingsbon verrekend wordt. 
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Hier kan je dan zien dat de Kortingsbon verrekend is met het bedrag en kunnen we nu afrekenen 

door de betaalwijze te selecteren. 
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Hier kan je dan zien dat de korting verrekend is op het ticket en kan je natuurlijk vanonder zien de 

stand van zaken ivm klantenkaart/Kortingsbon. Alsook kan je dat zien bij de klantengegevens dat er 

een korting is verrekend en dat er reeds een nieuw punt is verzameld voor de nieuwe 

klantenkaart/Kortingsbon. 
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Afmelden van Terminals 

Je hebt twee manier om een terminal af te melden : 

1. Via Terminals  

2. Via Werkperiode 

Via Terminals 

Je kan je terminal ook geforceerd afmelden. Dit doe je dan bij Beheren  Instellingen  Terminals 

 

Hier klikken we dan op BEHEREN 
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Hier klikken we dan op INSTELLINGEN  TERMINALS  en hier zien we dan welke terminals actief 

zijn want deze zijn in het groen gekleurd. 

 

Indien je een terminal wilt afsluiten zoek je de juiste terminal en druk je op het -icoontje 

 

En dan wordt die terug grijs en is die afgemeld 

  



iSoftli – Handleiding 

Page - 568 

Via Werkperiode 

Je kan andere terminals ook afmelden door je werkperiode te beëindigen. Elke terminal die nog 

actief is wordt dan afgemeld behalve de terminal waar jij de einde werkperiode doet. 

 

Hier kan je zien welke nog actief zijn alvorens je einde werkperiode gaat doen. 

Dus dan ga je naar Werkperiode. 

 

Hier klik je op WERKPERIODE 
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Hier klik je dan op EINDE WERKPERIODE 

 

En hier zie je dan dat enkel mijn terminal nog actief is en alle anderen afgemeld zijn door het systeem 
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Tafel vergrendelingstijd aanpassen 

Je kan de tafel vergrendelingstijd aanpassen, je kan het korter zetten of langer zetten. 

Hiervoor ga je naar Beheren  Instellingen  Programma instelling 

 

Hier klik je dan op BEHEREN 

 

Dan ga je naar INSTELLINGEN  Programma-instellingen  en daar kan je dan de 

tafelvergrendelingstijd aanpassen. 
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Hier kan je dan de tafel vergrendelingstijd aanpassen. NIET VERGETEN OP OPSLAAN TE DRUKKEN 

 

Zo nu is de tijd van 20 seconden naar 10 seconden gezet. Dus dit betekent dat de tafel terug vrij zal 

zijn na 10 seconden. 
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Automatische toewijzing van opties aan product 

Dit kan je gebruiken voor bv. Dagschotel of menu1, …. 

De bedoeling is dat je enkel dagschotel, menu1, … dingen aanklikt in je verkoopscherm en de keuken 

krijgt de uitgebreide versie van wat die dagschotel of menu1 is. Dit wordt dan ook op het ticket 

afgedrukt voor de keuken. 

Optie aanmaken 

Hiervoor gaan we naar Beheren  Producten  opties, en maken daar een optie bij met 

automatische toewijzing als optie. 

 

Hier klikken we op BEHEREN 
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Hier klikken we op PRODUCTEN  OPTIES  VOEG OPTIE TOE 

 

Hier vul je volgende velden in: 

Naam: je geeft het een naam naar keuze zodat je die goed kan onthouden. 

Automatisch toewijzen: Deze moet je aanvinken. 
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Hier vul je dan de opties in die in de keuken moeten gedrukt worden. 

Je kan er zoveel opties toevoegen als je wilt. Door op het + te drukken vul je de optie in. 

Daarna kan je op OPSLAAN drukken. 

Nu moeten we nog de optie aan een product koppelen, hiervoor gaan we naar PRODUCTEN  

Product lijst 

 

Hier gaan we dus naar PRODUCTEN  PRODUCTLIJST  VOEG PRODUCT TOE 
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Hier vullen we volgende opties in: 

Naam van het product: Je geeft het product een naam 

Groep Code: Je gaat het product aan een categorie hangen 

BTW: Je selecteert het juiste BTW percentage 

Eigenschappen : hier ga je de juiste optie kiezen voor dit product. In ons voorbeeld Menu_1 

 Hier selecteer je MENU_1 en klik je op OK 
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Ok hier zie je dat je MENU_1 hebt geselecteerd voor ons voorbeeld. 

Nu moeten we de prijs nog ingeven voor ons product 

 

Hier geven we de prijs in en dan kunnen we op OPSLAAN klikken. 

Nu moeten we het product nog aan onze categorie gaan hangen. Hiervoor gaan we naar MENU LIJST 
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Als je meerdere lay-outs hebt dan moet je het werkt tweemaal doen. Voor elke lay-out 1 keer. 

Dus we selecteren de lay-out 

 

Hier selecteren we MENUS omdat we het bij de categorie menu’s hebben gezet, en selecteren het 

Edit -icoontje 
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Hier selecteren we de optie en klikken op de OK knop 

 

Daarna kunnen we op OPSLAAN klikken. 
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Optie controleren in verkoopscherm 

Nu gaan we controleren of we de optie en het product juist hebben aangemaakt. Alsook of het 

bonnetje goed in de keuken uitkomt 

Hiervoor gaan we naar het hoofdmenu  KASSA 

 

Hier klikken we op kassa 

 

Hier selecteren we een tafel 
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Hier klikken we op MENUS  Dagschotel, en dan zien we in het verkoopscherm dat hij dagschotel 

met de opties toont. Nu kunnen we de tafel sluiten en zal in de keuken het bonnetje uitkomen met 

de opties zie hieronder 

 Zoals je kan zien krijgt de keuken een ticket met de opties te zien 
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En op het ticket krijg je gewoon het product te zien zonder de opties 
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Tafel verplaatsen naar een Klant 

Dus je kan ook een tafel verplaatsen naar een naam van een klant ipv een andere tafel 

Hiervoor gaan we naar Kassa en selecteren een tafel met producten voor de klant 

 

Hier selecteren we Kassa 

 

We selecteren een tafel 
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Hier selecteren we het verplaatsen tafel -icoontje 

 

Hier selecteren we dan ZOEK KLANT daar we het op een naam van de klant gaan zetten 
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Hier zoeken we de juiste klant op door eventueel een deel van zijn naam in te tikken 

Daarna selecteren we de klant 

 

En hier drukken we dan op het selectie -icoontje 
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Hier zien we dat de tafel veranderd is naar een naam van de klant en kunnen we dit order sluiten of 

afrekenen. 
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Ticketnr op kasticket en bon 

Het ticket nummer wordt nu ook afgedrukt op het kasticket en ook op de bonnetjes naar de bar en 

de keuken 

 

Zoals je kan zien staat het nummer op het kasticket als op het order bonnetje 
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Klantenpopup 

Bij de klanteninformatie krijg je veel meer te zien 

1. Klantengegevens 

2. Algemene Informatie 

3. Klant geschiedenis 

4. Klantenkaart info 

5. Klanten rekening (indien deze is aangemaakt) 

We selecteren een klant en geen tafel 

 

Hier klikken we op het icoontje van de klant informatie  
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Hier zien we dus het overzicht van de klanteninfo 

1. Klantengegevens 

2. Algemene Informatie 

3. Klant geschiedenis 

4. Klantenkaart info 

5. Klanten rekening (indien deze is aangemaakt) 
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Klanten gegevens 

 

Hier kan je de gegevens van de klant veranderen of aanpassen. 

 

Je moet naar onder scrollen om je aanpassingen op te slaan. En dan kan je op OPSLAAN drukken 
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Algemene Informatie 

 

Door op het pijltje   te drukken krijg je meer informatie 

 

Hier zie je de informatie van die klant Aantal bezoeken, Gemiddelde Ticketbedrag, Gemiddelde 

korting, …. Door op het pijtje  te drukken klapt het terug in   
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Klantgeschiedenis 

 

Door op het pijltje  te drukken krijg je meer informatie 
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Hier krijg je de geschiedenis van de klant te zien Door op het pijtje  te drukken klapt het terug 

in. Als je bovenaan de kolom drukt dan wordt er een sortering gedaan van die kolom van AZ of van 

Z  A 
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Klant Klantenkaarten 

 

Door op het pijltje  te drukken krijg je meer informatie 
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Hier krijg je een overzicht van de klantenkaart te zien van deze klant. Rechts is een klantenkaart die 

nog niet vol is. Links staan normaal de volle klantenkaarten. Door op het pijtje  te drukken 

klapt het terug in  
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Klanten Rekening 

 

Door op het pijltje  te drukken krijg je meer informatie 
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Hier zie je een overzicht van zijn klantenrekening. Je kan een klanten rekening aanmaken voor een 

klant die niet dadelijk betaald. (op de poef zetten, zoals we het zeggen). Dit wordt verder in deze 

handleiding uitgelegd. 

Je kan het ook afdrukken en een klantenbetaling inzetten. 

 

Door op afdrukken te klikken krijg je een afdruk van de lijst. 
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Door op KLANT REKENING BETALING te drukken krijg je volgend scherm. 

 

Hier kan je dus een betaling instellen voor die klantenrekening  

Je kan een omschrijving zetten, betaalwijze aanvinken en het bedrag invullen en dan op OPSLAAN 

klikken 

 

Hier zetten we dus 10 euro bij op de klantenrekening 
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En dan kan je nu de transactie zien en ook dat het saldo van -4 euro naar +6 euro gegaan is 

Door op het pijtje  te drukken klapt het terug in  
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Show ARP-tabel. 

Hier kunnen we ervoor zorgen dat we de arp-tabel kunnen bezien. Meestal ging dat niet zo 

gemakkelijk op een tablet vandaar dat ze deze functie erin hebben gestoken. 

Hiervoor gaan we naar BEHEREN  INSTELLINGEN  PRINTERS 

 

Hier klikken we op BEHEREN 

 

Hier klikken we dus vervolgens op INSTELLINGEN  PRINTERS  TOON ARP TABEL en krijg je 

volgend scherm te zien 



iSoftli – Handleiding 

Page - 600 

 

Hier zie je dan de arp-tabel, hier kan je dan de MAC-adressen vergelijken met de IP-adressen. En kan 

je ook zien of jouw printer in de lijst staat 
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Dit kan je ook doen bij de LANBOXES. Je gaat naar BEHEER  INSTELLINGEN  LANBOXES 

 

Hier klik je dan op INSTELLINGEN  LANBOXEN  TOON ARP TABEL en krijg je volgend scherm te 

zien 
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Hier zie je dan de arp-tabel, hier kan je dan de MAC-adressen vergelijken met de IP-adressen. En kan 

je ook zien of jouw lanbox (Blackbox) in de lijst staat 
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Vertalingen op keuken – bar prints 

We hebben de mogelijkheid om een vertaling van producten te doen voor de Keuken print en bar 

print. 

Hiervoor gaan we eerst een product aanpassen zodat die een extra vertaling krijgt, daarna moeten 

we de print opdracht veranderen zodat die op de juiste taal staat. En dan in de opties moeten we de 

taal activeren 

Product taal bijvoegen 

Hiervoor gaan we naar BEHEREN  PRODUCTEN  PRODUCTLIJST 

 

Hier klikken we op BEHEREN 



iSoftli – Handleiding 

Page - 604 

 

Hier klikken we op PRODUCTEN  PRODUCT LIJST en dan selecteren we een product waar we een 

omschrijving in een andere taal willen meegeven 

 

Hier klikken we dan op het -icoontje om een lijn bij te voegen 
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Nu moeten we nog de taal en de omschrijving veranderen en daarna OPSLAAN 

We gaan het in het FRANS zetten en schrijven VOL-AU-VENT 

 

En klikken nu dan op OPSLAAN 
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Printopdracht aanpassen Keuken of Bar 

Hiervoor gaan we naar BEHEREN  INSTELLINGEN  PRINTOPDRACHT 

 

Hier klikken we op BEHEREN 

 

Hier klikken we op INSTELLINGEN  PRINTOPDRACHT en dan selecteren we een printer 
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Hier moeten we dan de taal gaan SELECTEREN 

 

We kiezen voor FRENCH daar de keuken het in het frans wil hebben. En klikken op OPSLAAN 

  



iSoftli – Handleiding 

Page - 608 

Checken van de keukenprint 

Nu kunnen we gaan kijken of de keuken print wel degelijk in het frans staat 

 

Zoals we kunnen zien staat de keukenprint in het frans met onze vertaling van Koninginnenhapje  

Vol-Au-Vent 
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Vertaling van de OPTIES naar een andere taal voor de bar- en/of 

keukenprint 

We gaan een optie van taal veranderen, hiervoor moeten we eerst de printopdracht veranderen van 

taal en daarna kunnen we de Optie van taal veranderen 

Hiervoor gaan we naar BEHEREN  INSTELLINGEN  PRINTOPDRACHT 

Printopdracht aanpassen Keuken of Bar 

Hiervoor gaan we naar BEHEREN  INSTELLINGEN  PRINTOPDRACHT 

 

Hier klikken we op BEHEREN 
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Hier klikken we op INSTELLINGEN  PRINTOPDRACHT en dan selecteren we een printer 

 

Hier moeten we dan de taal gaan SELECTEREN 

 

We kiezen voor FRENCH daar de keuken het in het frans wil hebben. En klikken op OPSLAAN 
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Optie van taal veranderen 

Hiervoor gaan we naar BEHEREN  PRODUCTEN  OPTIES 

 

Hier klikken we op BEHEREN 

 

Hier klikken we op PRODUCTEN  OPTIES  en selecteren een optie die we van taal willen voorzien 
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Hier moet je dan de taal activeren  

 

Hier selecteer je de taal die je wenst te activeren. 

Ben je eentje vergeten kan je achteraf altijd op het -icoontje drukken voor een taal toe te 

voegen 
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Hierachter kan je dan de vertalingen schrijven en daarna kan je op OPSLAAN drukken 

Checken van de keukenprint 

Nu kunnen we gaan kijken of de keuken print wel degelijk in het frans staat 

 

Zoals we kunnen zien staat de keukenprint in het frans met onze vertaling van gebakken aardappelen 

 Pommes quir au four 
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Verschillende soorten contacten maken. 

We hebben drie verschillende contacten die we kunnen maken 

1. Klanten  Klanten 

2. Bedrijven  Bedrijven, hier kan je wel een klant aan koppelen 

3. Leveranciers  Jullie Leveranciers 

Klanten 

Hiervoor gaan jullie naar BEHEREN  CONTACTEN  KLANTEN 

 

Hier klikken we op BEHEREN 
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Hier klikken we dan op CONTACTEN  KLANTEN  en hier kunnen we klanten aanpassen of nieuwe 

klanten invoeren. We klikken op VOEG KLANT TOE 
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Je hebt volgende velden die je kan invullen. 

- Naam: Naam van de klant 

- Gerelateerd bedrijf: Hier kan je de klant aan een bedrijf koppelen voor eventueel facturen te 

maken. OPGELET: BEDRIJF MOET EERST AANGEMAAKT ZIJN, ALVORENS JE KUNT KOPPELEN 

- Groep Code:  

- Telefoon: Telefoonnummer van de klant 

- Email: Email adres klant 

- Geslacht: Man/Vrouw 

- Geboortedatum: Hier kan je de geboortedatum ingeven 

- Adres: Adres van de klant 

- Taal: Dutch (Nederlands in ons geval) 

- Notities: Hier kan je wat informatie typen 

Interne rekening: Dit moet je aanvinken als je de klant op POEF wilt laten bestellen. 

Als je alle velden hebt ingevuld dan kan je OPSLAAN. Nu kan je deze klant selecteren bij het ingeven 

van een bestelling. 
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iSoftli – Handleiding 

Page - 618 

Bedrijven 

Om een factuur te maken voor een klant dient deze klant gekoppeld te zijn aan een bedrijf. Vandaar 

dat we eerst het bedrijf moeten aanmaken zodat we een of meerdere klant(en) kunnen koppelen. 

Hiervoor gaan we naar BEHEREN  CONTACTEN  BEDRIJVEN 

 

Hier klikken we op BEHEREN. 

 

Hier klikken we dan op CONTACTEN  BEDRIJFSLIJST  Hier kan je een bedrijf aanpassen of je kan 

een bedrijf bijvoegen. Dan druk je op VOEG BEDRIJF TOE. 
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Hier heb je verschillende velden die je kan invullen: 

- Naam: Naam van het bedrijf 

- Telefoon 

- Email 

- Btw-nummer 

- Adres: Straat van het bedrijf 

- Huisnummer 

- Postcode 

- Gemeente 

- Land 

- Taal 

- Notitie: hier kan je enkel notities van het bedrijf typen. 

Daarna kan je op OPSLAAN drukken voor het op te slaan en zodat het bedrijf in iSoftli zit. 
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Hier zien we dat we het bedrijf toegevoegd hebben in iSoftli.  
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Leveranciers 

Hier kan je je leveranciers invoeren, met al hun gegevens. 

Hiervoor gaan we naar BEHEREN  CONTACTEN  LEVERANCIERS 

 

Hier klikken we op BEHEREN 

 

Hier klikken we op CONTACTEN  LEVERANCIERSLIJST  en dan kan je hier een leverancier 

aanpassen of eentje toevoegen. 
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Hier kan je volgende velden invullen: 

- Naam 

- Telefoon 

- Email 

- Btw-nummer 

- Adres: Straatnaam 

- Huisnummer 

- Postcode 

- Gemeente 

- Land 

- Taal 

- Notitie: hier kan je nog enkele notities toevoegen 

En als je de velden ingevuld hebt kan je die OPSLAAN 
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Hier kan je zien dat de leverancier is bijgevoegd in iSoftli. 
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Voorgeprogrammeerde berichten voor bar en keuken prints. 

Dit zijn knoppen die we gaan aanmaken om snelle teksten door te sturen naar de bar of de keuken. 

Deze presets zoals we ze noemen worden aan de menu’s gehangen (bv schermlayout en mobile).  

Hiervoor gaan we naar BEHEREN  PRODUCTEN  NOTITIE PRESETS 

 

Hier klikken we op BEHEREN 

 

Hier klikken we op PRODUCTEN  NOTITIE PRESETS  en dan kan je hier een bestaande preset 

aanpassen of een nieuwe toevoegen. We gaan een nieuwe toevoegen.  
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Hier vullen we volgende velden in: 

- Notitie Preset Naam: Hier vul je een naam in die je kan onthouden zodat je die in de menu 

(schermlayout/ Mobile) 

- Activate Translation: hier kan je de vertaling activeren als je andere talen gaat gebruiken 

voor de teksten die je naar de bar of keuken stuurt 

- Sorteervolgorde: Hier kan je de volgorde bepalen hoe de berichten op het scherm komen. 

- Notitie Preset: Hier geef je de knop een naam 

- Omschrijving: hier geef je de tekst in dat op de bar- of keuken print moet komen. 

Je kan meerdere Notitie presets maken, dan druk je telkens op het -icoontje om een lijn toe te 

voegen. 
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Nu moeten we de knop nog aan een Menu hangen. 

Hiervoor gaan we naar BEHEREN  PRODUCTEN  MENULIJST  en dan kies je de juiste menu 

waar je het wilt bijvoegen 

 

Hier klikken we op BEHEREN 

 

 

Hier klikken we op PRODUCTEN  MENULIJST  en hier selecteren we de juiste menu. In ons geval 

het menu A LA CARTE. En drukken op het -icoontje voor aan te passen 
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Hier moeten we dan het juiste NOTITIE PRESET selecteren. Dit doen we door op het -icoontje te 

drukken zodat we de optielijst krijgen en selecteren de juiste preset. Dan kunnen we op OPSLAAN 

klikken en is deze geactiveerd in ons verkoop scherm. 

 

Hier klikken we dan op OPSLAAN.  

Dan kunnen we nu gaan kijken of onze knop bij de notities staat. 
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Hier zien we dat onze knoppen er staan. 

Hier kan je de notitie zien die naar de keuken is gestuurd 
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Keuze van sorteervolgorde van een order. 

Een order kan je sorteren hoe de gerechten op je scherm moeten komen. Je hebt verschillende 

mogelijkheden. Eens je dat selecteert dan behoudt hij dat voor de volgende verkopen tot je weer een 

andere sortering maakt. Volgende sorteermogelijkheden heb je. Dit wordt ook doorgetrokken 

scherm betaling. 

- Bestelnr 

- Product 

- Gang 

- Kelner 

Hiervoor gaan we naar KASSA  en openen een tafel 

 

Hier klikken we op KASSA 
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Hier klikken we op een tafel 

 

Hier zien we nu dat de sortering is op BESTELNR, we gaan dat veranderen naar GANG 

Dus klikken we op GANG bovenaan ons scherm 
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Hier kan je nu zien dat de volgorder van het eten op je scherm veranderd is door op sortering GANG 

te klikken. Nu staan ze volgens de GANGEN. 

 

Hier kan je ook zien dat bij de betaling we dezelfde volgorde hebben behouden. Indien je wenst kan 

je dit nog altijd veranderen door op een andere gang te drukken.  
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Zoals je hier kan zien staat de sorteervolgorde nog steeds op GANG bij het openen van een nieuwe 

tafel. Dit blijft zo totdat je een andere sorteervolgorde selecteert 
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Open Kastickets – Meer informatie 

In de kassa heb je een knop OPEN KAS TICKETS, hier kan je de openstaande kastickets zien. Nu 

hebben we er meer informatie bij gezet. 

Hiervoor gaan we naar KASSA  OPEN KAS TICKETS 

 

Hier klikken we op KASSA 

 

Hier klikken we op OPEN KAS TICKETS 
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Hier zie je dan meer informatie van elk ticket 

Zo het je de tafelnr of klantnaam, kelner, ticketnr, Aantal minuten open en het bedrag 
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Klantenrekening – Op de poef laten zetten. 

Je kan klanten een klantenrekening aanmaken zodat ze een lopende rekening hebben waar ze 

kunnen geld opzetten. (In de volksmond wordt dat op de poef zetten gezegd) 

Instellingen voor Klantenrekening 

Eerst moeten we enkele stappen ondergaan voor het aanmaken van verschillende items alvorens we 

de klantenrekening kunnen gebruiken. 

Rekening Type aanmaken 

Eerst moeten we een rekening type aanmaken. 

Hiervoor gaan we naar BEHEREN  REKENINGEN  REKENING TYPE 

 

Hier klikken we op BEHEREN 
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Hier klikken we op REKENINGEN  REKENING TYPES  en indien de klanten rekening er nog niet is 

dan gaan we een nieuwe rekening aanmaken nl: Klanten Rekeningen 

 

Hier vullen we volgende gegevens in: 

- Naam: Klanten Rekening 

- Filter Type: Alles 

- Regels: Standaard 

- Label: Klanten Rekening 

- Vinkje: IS STANDAARD VOOR KLANTREKENING 

En dan kunnen we OPSLAAN 
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Account Transactie Type aanmaken 

Daarna moeten we een Rekening Transactie Type aanmaken. 

Hiervoor gaan we naar BEHEREN  REKENINGEN  REKENING TRANSACTIE TYPE 

 

Hier klikken we op BEHEREN 

 

Hier klikken we op REKENINGEN  REKENING TRANSACTIE TYPE  en voegen een Klanten Rekening 

Transactie toe indien die er nog niet staat. 
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Hier vullen we volgende velden in: 

- Rekening Transactie Type Naam: Klanten Rekening Transactie 

- Bron Rekening Type (Debit): Ontvangst Rekening 

- Bestemming Rekening Type (Debit): Klanten Rekening 

- Standaard Bron Rekening: Ontvangsten 

- Standaard Doel Rekening: Dit laten we leeg 

En dan kunnen we op OPSLAAN drukken 
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Betalingstype aanmaken 

We moeten ook een betalingstype aanmaken 

Hiervoor gaan we naar BEHEREN  KASTICKETS  BETALINGSTYPE 

 

Hier klikken we op BEHEREN 

 

Hier klikken we op KASTICKETS  BETALINGSTYPE  en dan voegen we een betalingstype toe, 

Klantenrekening indien deze nog niet bestaat. 
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Hier vullen we volgende gegevens in: 

- Sjabloonnaam: Klanten Rekening 

- Rekening Transactie Type: Klanten Rekening Transactie die we daarnet aangemaakt hebben 

- Rekening: Deze laten we blanco 

- Kleur van de knoppen: Hier kan je indien je wilt een andere kleur van de knop opgeven, door 

in het veld te klikken en dan krijg je een kleurenpallet te zien. En daar kan je dan uit kiezen. 

- Vinkje: BETREFT KLANTENREKENING BETALING 

En daarna kunnen we op de OPSLAAN-knop drukken. 

 

Nu hebben we alle instellingen gedaan voor de klant aan de klantenrekening (POEF) te koppelen. 
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Klant aanmaken voor Klantenrekening 

Je moet een klant aanmaken met klantenrekening of een klant aanpassen dat hij op klantenrekening 

mag betalen. 

Hiervoor gaan we naar BEHEREN  CONTACTEN  KLANTENLIJST 

 

Hier klikken we dan op BEHEREN 
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Hier klikken we dan op CONTACTEN  KLANTENLIJST  en dan selecteren we een klant die we 

willen aanpassen of we klikken op VOEG KLANT TOE 
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Hier vul je de gegevens in, en dan naar onder scrollen 

 

Hier vul je dan verder de gegevens in van de klant in en onderaan moet je het vinkje INTERNE 

REKENING aanvinken. En daarna klikken we op OPSLAAN. Bij deze wordt de knop Klanten REKENING 

ook aangemaakt indien die nog niet aanwezig is bij de Betalingswijze. 

Nu kan de klant op rekening (poef) betalen 
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Voorbeeld verkoop – OP POEF 

 

Dus bij het afrekenen kan je zien dat er een betalingswijze bij is gekomen, nl. Klanten REKENING. Dit 

is de rekening van de klant om op de POEF te zetten. 

Dus we klikken op Klanten REKENING 

 

Hier kan je zien dat de betalingswijze: Klanten REKENING is. Dus die komt op een klanten rekening te 

staan van die klant. 
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Bij het overzicht van de klanten zie je dat er achter klant Gunther POEF een  -icoontje is bij 

gekomen. Dit is om de rekening van de klant te zien. Dus we drukken erop om het te bekijken 

 

Hier zie je dat de klant een rekening heeft staan van 62 euro van twee orders. Je kan dit ook 

afdrukken of je kan deze rekening betalen. 

Afdrukken van het rapport 

Afdruk van de POEF maken dan gaan we naar de klant en drukken op het  -icoontje. 

 

Dus als je op de knop AFDRUKKEN klikt krijg je volgend scherm te zien. 
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Dan krijg je een schermpje om van die lijst een pdf te maken. Je kan kiezen waar je die opslaat. 

 

Dit is een print screen van de pdf die je net opgeslagen hebt. 

POEF betalen 

De klant komt zijn poef betalen dan gaan we naar de klant en drukken op het  -icoontje. 

 

Hier klikken we dan op Klant Rekening Betaling. 
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Volgende velden moet je invullen: 

Omschrijving: hier zet je een omschrijving in zodat je weet voor wie dat was 

Betaling Rekening: hier selecteer je de betalingswijze van de betaling 

Bedrag: Hier tik je het bedrag in dat de klant betaald. 

En daarna kan je op OPSLAAN drukken 

 

En dan kan je hier de transactie zien. En je ziet ook dat de klant een positief bedrag heeft van 38 euro 

staan. 
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Eigen gebruik of Personeel gebruik. 

Tafel aanmaken 

We gaan een tafel aanmaken die we kunnen gebruiken voor Eigen gebruik of Personeel verbruik. 

 

We klikken op BEHEREN 

 

We klikken op TAFELS  TAFEL LIJST  VOEG TAFEL TOE. 
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Hier vullen we volgende velden in: 

- Tafelnaam: hier geven we de tafel een naam. Personeel of Eigen gebruik, …Voor ons 

voorbeeld gebruiken we PERSONEEL 

- Aantal Zitplaatsen: hier geven we het aantal zitplaatsen in. In ons geval nemen we 1 

- Categorie: Hier bepalen we waar we de tafel gaan plaatsen. We kiezen voor Binnen. 

- OPSLAAN 

 

Nu selecteren we TAFEL WEERGAVE en gaan we de tafel op het tafelplan zetten 

 

We klikken op het wijzig -icoontje van de weergave waar we de tafel willen bijzetten 
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We klikken op SELECTEER TAFEL 

 

We zoeken onze tafel en activeren de tafel PERSONEEL en klikken op OK 
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We klikken op OPSLAAN 
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Nu moeten we het ook nog bij alle tafels bijvoegen 

 

We klikken op het wijzig -icoontje van ALLE TAFELS 

 

We klikken op SELECTEER TAFEL 
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We zoeken onze tafel en activeren de tafel PERSONEEL en klikken op OK 

 

We klikken op OPSLAAN  
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Tafel op tafelplan zetten 

Nu moeten we de aangemaakte tafel ook op het tafelplan gaan zetten. Hiervoor gaan we naar KASSA 

 

We klikken op KASSA 

 

We klikken op het wijzig -icoontje. Zodat we de tafel kunnen plaatsen op het Tafelplan 

Alle tafel gaan dan oranje worden 
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Je moet naar onderen scrollen om je tafel te zien 

Nu kan je deze selecteren en verplaatsen met de muis. 

 

Door hem te slepen kan je die op de juiste plaats zetten. Dan als die op de juiste plaats staat kan je 

die ook nog de juiste afmetingen geven. Dit doe je door met je linkermuisknop op de tafel te klikken 
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p  

Hier kan je dan de afmetingen van de tafel veranderen naar de afmetingen die je wenst. We gaan die 

nu naar 80 x 80 zetten en daarna klikken we op de OK knop 

 

Nu kan je zien dat de tafel van afmetingen is veranderd.  
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Nu klikken we weer op het wijzig -icoontje en dan zetten we het tafelplan weer vast 

 

Nu kan je zien dat we een tafel bij gezet hebben op het tafelplan, nl PERSONEEL. 

  



iSoftli – Handleiding 

Page - 658 

Percentage ingeven voor personeel. 

Bij het afrekenen van die tafel kunnen we dan het percentage voor het personeel ingeven. Dit kan op 

het einde van de dag zijn of dit kan bij elke ingave zijn. 

 

Hier zien we dat we op tafel personeel getikt hebben en we zien ook welke kelner getikt heeft. Nu 

kunnen we het Kortingspercentage ingeven en afrekenen. 

 

Nadat we het percentage ingegeven hebben kunnen we afrekenen. 
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Rapport maken van de omzet van Personeel 

Hiervoor gaan we naar rapporten en dan dagomzet. Zo kunnen we zien wat we allemaal getikt 

hebben op onze tafel PERSONEEL 

 

We klikken op RAPPORTEN 

 

We klikken op DAGOMZET RAPPORT 



iSoftli – Handleiding 

Page - 660 

 

We klikken op PERSONEEL als tafel en selecteren de datum van vandaag en dan krijgen we dit 

rapport te zien 
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Cadeaubon inruilen die groter is dan je verkoopsbedrag 
Iemand wil betalen met een cadeaubon die groter is dan het totaal te betalen bedrag 

Hoe gaan we dit doen. 

We openen dat ticket en gaan het verschil invoeren als nieuwe cadeaubon zodat we het totale 

bedrag kunnen afrekenen met de 1e cadeaubon. 

We gaan naar Kassa 

 

Dan gaan we naar de tafel die we willen afrekenen. 

 

We selecteren de tafel om deze af te rekenen 
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 Hier hebben we de cadeaubon waarmee we willen betalen. We hebben 

gezien dat de cadeaubon van € 100 groter is dan ons totaalbedrag van de tafel € 53. Dat is een 

verschil van € 47, dit bedrag gaan we ingeven als nieuwe cadeaubon in het orderscherm. Zodat het 

totaal te betalen bedrag € 100 is en we de cadeaubon van € 100 kunnen accepteren 

 

Dus we selecteren de rubriek Cadeaubon en selecteren cadeaubon. 
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We selecteren de lijn van de cadeaubon en vullen het bedrag in (het verschil tussen € 100 en € 53) 

dus € 47 en klikken op het  – icoontje zodat iSoftli de prijs van € 47 euro aanneemt. 

 

Zo nu kan je zien dat het te betalen bedrag € 100 euro en kunnen we de cadeaubon van € 100 

accepteren om te betalen. We gaan naar het betaal scherm. 
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We klikken op ALL en klikken op het betaalmiddel Cadeaubon. 

  

Hier geven we de code in van de cadeaubon, drukken op ENTER en klikken op de OK button 
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En onze nieuwe cadeaubon van € 47 wordt gedrukt samen met ons kasticket. 

 

Zoals je kan zien op het ticket zie je dat je betaalwijze Cadeaubon is. 
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Font veranderen voor de bar- en keukenbestelling 
Je kan nu het font veranderen van de bar- en keukenbestellingen 

Hiervoor gaan we naar hoofdmenu  beheren  instellingen  Printopdrachten 

 

Hier klikken we op beheren 

 

Hier klikken we op Printopdracht 
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Hier selecteren we de juiste printer en klikken op het wijzig icoontje -  

 

Hier klikken we dan op het pijltje  van Font-grootte voor product lijn , dan krijgen we een 

dropdown menu te zien en kunnen we het font kiezen  
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Onderstaand tonen we enkele voorbeelden van de verschillende Fonts die je kan kiezen 

Default Setting 

 

 

Small      Small Bold 

    

Normal      Normal Bold 
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Large      Large Bold 
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Snel betalingstype knop bijvoegen 

 

We gaan een snelknop Bancontact bijmaken 

 

Aanmaak van de knop 

Hiervoor gaan we naar het hoofdmenu 

 

We selecteren BEHEREN 
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Hier selecteren we KASTICKETS 

 

 

We selecteren Bancontact door op het selectie icoontje te drukken  



iSoftli – Handleiding 

Page - 672 

 

Hier vinken we het SNEL BETAALTYPE aan, Je kan ook nog de kleur van de knop veranderen door 

deze aan te passen in het veld KLEUR VAN DE KNOPPEN 

 

En daarna kunnen we op OPSLAAN drukken 
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Controle van het snel betaaltype 

 

Zoals je kan zien staat de snelknop Bancontact erbij. 
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Kortingen geven 
Dit is enkel op Klantenniveau 

We hebben verschillende kortingniveau’s 

- Nieuwe Prijs : Dan krijgt het product een nieuwe prijs die de oude prijs vervangt. Bv oude 

prijs 5€, Nieuwe prijs 2€ 

- Kortingsprijs : Dan trekken we de kortingsprijs af van de huidige prijs, bv prijs 4€, 

kortingsprijs = 1€, dan wordt de nieuwe prijs 4€ - 1€ = 3€ 

- Korting %: Dan wordt er het % afgetrokken van de prijs bv. Prijs 20€, Korting %= 5, dan is de 

nieuwe prijs 20€ - 5% = 19€ 

Nu laat ik je zien hoe we deze groep aanmaken. 

Kortingsgroep aanmaken 

Hiervoor gaan we naar Beheren  Kortingsgroepen 

 

Hier klikken we op beheren 
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Hier klikken we op INSTELLINGEN  KORTINGSGROEPEN 

 

Hier klikken we op VOEG KORTINGSGROEP TOE 



iSoftli – Handleiding 

Page - 676 

 

Hier moeten we volgende velden invullen: 

- Korting groep naam: Naam geven aan de korting groep die je wilt maken 

- Actief: Hier zet je de groep actief of niet 

- Verschillende regels aanmaken met de verschillende waarden 
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Bijvoorbeeld. 

 

Nadat we de velden hebben ingevuld: 

- Korting groep naam: Alle Kortingen 

- Actief 

- Regels: 

o Spa rood – Korting bedrag – 1€ 

o Spa blauw – Korting % - 5% 

o Warme dranken – Nieuwe prijs – 2€ 

o Wijnen – Korting % - 2% 

Daarna kunnen we op OPSLAAN drukken en dan hebben we een kortingsgroep aangemaakt 
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Klant of bedrijf aan een Korting Groep koppelen 

Om deze korting groep te kunnen gebruiken hebben we in het begin gezegd dat het enkel op 

klanten/bedrijf niveau is. 

Dus moeten we een klant of bedrijf koppelen aan deze korting groep. Hoe gaan we dat doen. 

Klantengroep aanmaken 

We gaan naar beheren  Contacten  Groepen. 

 

Hier klikken we op BEHEREN 

 

Hier klikken we op CONTACTEN en daarna op GROEPEN 
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Hier klikken we op VOEG KLANTENGROEP TOE 

Hier geven we volgende velden in: 

- Klantengroep naam 

- Korting groep 

- Omschrijving 

- Actief 

Daarna kunnen we op OPSLAAN drukken 

Nadat we de klantengroep – Korting aangemaakt hebben kunnen we deze aan een klant of bedrijf 

hangen 
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Korting groep aan klant/bedrijf hangen 

Hiervoor gaan we naar BEHREN  CONTACTEN  KLANTEN/BEDRIJVEN 

 

Hier klikken we op BEHEREN 

 

Hier klikken we op CONTACTEN  KLANTENLIJST of BEDRIJFSLIJST naargelang je een klant of bedrijf 

aan de korting groep wil koppelen 
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We hebben geklikt op KLANTENLIJST. Nu kan je op een bestaande klant klikken door op het EDIT-

icoontje  te drukken of je kan een nieuwe klant aanmaken, en dan druk je op VOEG KLANT TOE 

 

We hebben op VOEG KLANT TOE gedrukt en vullen de gegevens van onze klant in en selecteren 

natuurlijk de GROEP CODE voor de korting. Zodanig dat we de korting krijgen bij het invoeren van de 

bestelling voor deze klant 
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Testen van de korting groep 

Hiervoor gaan we een bestelling maken op de ingegeven klant van de korting groep 

Hiervoor gaan we naar KASSA  ZOEK KLANT 

 

Hier klikken we op KASSA 

 

Hier klikken we op ZOEK KLANT 
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Hier geven we naam van de klant in die we zoeken en krijgen een lijst met de matches. We 

selecteren de juiste naam door op het SELECTIE-icoontje te drukken 

 

Nu kunnen we de bestelling ingeven. 
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Hier zie je dan de verschillende kortingen die in die groep staan. 

En dan kan je afrekenen. 

Op het ticket kan je de kortingen ook zien 
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Korting geven op een lijn: % of bedrag. 
Je kan nu ook korting geven op een lijn. Er komt een icoontje % bij. 

Hiervoor gaan we naar KASSA en opent een tafel 

 

Hier klikken we op KASSA 

 

Hier selecteren we een tafel 
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We geven onze bestelling in. En dan kunnen we een lijn selecteren en onderaan een waarde ingeven.  

Vb: 5% op de fanta geven. 

Dan selecteren we de fanta, geven 5 in in het veld en drukken op het % icoontje om er 5 % korting op 

te geven 

 

Hier zien we dan dat we op de fanta 5% korting gegeven hebben. 
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Hier heb ik op de spaghetti Bolognese zowel 5% korting gegeven als de prijs verlaagd naar 7€ 

 

Hier kan je het ook nog eens zien, Fanta en spaghetti hebben korting gekregen. 
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Type kassa instellen in iSoftli. 
Je hebt twee mogelijkheden om je kassa in te stellen:  

1. Hoofdkassa 

2. Kassa per terminal 

Hieronder ga ik je de twee mogelijkheden laten zien. 

Een hoofdkassa. 

Je hebt een hoofdkassa. We moeten bepaalde dingen instellen. 

- Coupure 

- Kassatype 

- Betalingstype aanpassen 

Coupure aanmaken 

Hiervoor ga je naar Hoofdmenu -> Beheren -> Coupure. 

 

Hier selecteer je BEHEREN. 
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Hier selecteren je COUPURE 

  

Hier gaan we een coupure toevoegen 
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Hier vullen we de naam in van de munteenheid die we willen aanmaken. 

Door op het  teken te klikken kunnen we de briefjes aanmaken. 

Zo kunnen we de briefjes invullen en de sorteerorde invullen als je alle briefjes hebt gedefinieerd en 

aangemaakt kunnen we het opslaan. 

Daarna klikken we op OPSLAAN. 

Kassatype aanmaken 

Hiervoor ga je naar Hoofdmenu -> Beheren -> kassatickets. 

 

Hier selecteer je BEHEREN. 



iSoftli – Handleiding 

Page - 691 

  

Hier selecteren je KASSA 

  

Hier klikken we op VOEG KASSA TOE. 

  

Hier vullen we de naam in en klikken op OPSLAAN 
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Koppelen van de kassa aan de pc 

Hiervoor ga je naar Hoofdmenu -> Beheren -> Programma Instellingen. 

 

Hier selecteer je BEHEREN 

 

Hier selecteer je Programma instellingen. 
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Hier selecteer je dan je kassatype en je Coupure type. 

En daarna kunnen we op OPSLAAN klikken. 

Bepaalde betalingstypes laten verschijnen op je telling van de kassa. 

Hiervoor ga je naar Hoofdmenu -> Beheren -> Kassatickets. 

 

Hier selecteer je BEHEREN 
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Hier selecteer je Betalingstype. 

 

Hier selecteren we  wijzigen van betalingstype Credit card 

  

Hier vink je TOON OP KASOPMAAKSCHERM aan of uit. Al naar je ze op je kassatelling wilt zien of niet. 

Zo nu heb je de kassatype hoofdkassa aangemaakt en kan je ermee aan de slag. 
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Rechten kelner aanpassen. 

De kelner die de kassa gaat maken moet ook de rechten hebben om deze te kunnen maken. 

Hiervoor gaan we naar BEHEREN – KELNER 

 

Hier selecteren we BEHEREN 

 

Hier selecteren we KELNERS 
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Hier selecteren we de kelner en klikken op de  WIJZIGING-KNOP 

 

OPEN KASSALDE moet aangevinkt zijn anders heeft de kelner geen rechten om de kassa te maken. 

Daarna kunnen we op OPSLAAN klikken 
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Voorbeeld kassatelling 

Om te beginnen wil ik nog zeggen dat bij elke start van de werkperiode je geld kan ingeven voor je 

kassa. Maar nadat je je werkperiode hebt gesloten dat verdwijnt of je je kassa geteld hebt of niet, het 

staat terug op 0 euro. 

Laat ons als voorbeeld nemen dat we een startkapitaal hebben van 50 euro. Dus bij het starten van 

de werkperiode geven we deze 50 euro in. 

Hiervoor gaan we naar WERKPERIODE. 

 

Hier selecteren we WERKPERIODE 

 

Hier selecteren we START WERKPERIODE 
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Hier geven we dus een omschrijving en het startkapitaal in en daarna drukken we op START 

WERKPERIODE 

En nu kan je gewoon verkopen en werken in Softli. 

Op het einde van je dag, gaan we de kassa maken. 

Hiervoor gaan we naar WERKPERIODE 

 

Hier selecteren we WERKPERIODE 
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Hier klikken we op OPEN KASSALADE 

  

Hier onderaan zien we het totaal CASH-geld dat we in onze kassa moeten hebben. Rechts zien we de 

andere betaalwijze met hun totalen. 

We gaan nu onze kassa opmaken door de kassa te tellen, briefjes als kleingeld en deze vullen we in 

de daartoe bedoelde vakjes in. Als je juist geteld hebt zal je geen verschil hebben. 
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We hebben onze kassa geteld en het juist ingegeven en zoals je kan zien hebben we geen verschil. 

Nu klikken we op OPSLAAN. En dan krijgen we een ticket met de kassatelling. 

 Hier zie je dan zo’n print van een kassatelling 

Nu kan je de kelners nog afmelden en kan je je WERKPERIODE afsluiten. 
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Kassa per terminal. 

Je hebt een kassalade per terminal. 

- Coupure 

- Kassatype 

- Betalingstype aanpassen 

Coupure aanmaken 

Hiervoor ga je naar Hoofdmenu -> Beheren -> Coupure. 

 

Hier selecteer je BEHEREN. 

 

Hier selecteren je COUPURE 
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Hier gaan we een Coupure toevoegen 

  

Hier vullen we de naam in van de munteenheid die we willen aanmaken. 

Door op het  teken te klikken kunnen we de briefjes aanmaken. 

Zo kunnen we de briefjes invullen en de sorteerorde invullen als je alle briefjes hebt gedefinieerd en 

aangemaakt kunnen we het opslaan. 

Daarna klikken we op OPSLAAN. 
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Kassatype aanmaken 

Hiervoor ga je naar Hoofdmenu -> Beheren -> kassatickets. 

 

Hier selecteer je BEHEREN. 

 

Hier selecteren je KASSA 
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Hier klikken we op VOEG KASSA TOE. 

 

Hier vullen we de naam in en klikken op OPSLAAN 
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Koppelen van de kassa aan de pc 

Hiervoor ga je naar Hoofdmenu -> Beheren -> Programma Instellingen. 

 

Hier selecteer je BEHEREN 

 

Hier selecteer je Programma instellingen. 
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Hier selecteer je dan je kassatype en je Coupure Type. 

In ons geval selecteer je dus: 

- Kassa Type : PER TERMINAL (TYPE2) 

- Coupure Type: € Euro 

En daarna kunnen we op OPSLAAN klikken. 

Bepaalde betalingstypes laten verschijnen op je telling van de kassa. 

Hiervoor ga je naar Hoofdmenu -> Beheren -> Kassatickets. 

 

Hier selecteer je BEHEREN 
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Hier selecteer je Betalingstype. 

 

Hier selecteren we  wijzigen van betalingstype Credit card 

 

Hier vink je TOON OP KASOPMAAKSCHERM aan of uit. Al naar je ze op je kassatelling wilt zien of niet. 

Zo nu heb je de kassatype hoofdkassa aangemaakt en kan je ermee aan de slag. 
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Kassa koppelen aan terminal. 

Doordat we een kassa per terminal hebben moeten we dus de kassa aan onze terminal koppelen. 

Hiervoor gaan we naar BEHEER  Instellingen  TERMINAL 

 

Hier klikken we op BEHEREN 

 

Hier klikken we op INSTELLINGEN  TERMINALS 
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Hier selecteren we onze terminal en klikken op de  WIJZIGING-knop. 

 

Dus in het veld Kassa  Selecteren we de juiste kassa die we willen koppelen aan onze terminal en 

daarna klikken we op OPSLAAN. 

In ons geval klikken we op KASSA MARC4 
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Rechten kelner aanpassen. 

De kelner die de kassa gaat maken moet ook de rechten hebben om deze te kunnen maken. 

Hiervoor gaan we naar BEHEREN – KELNER 

 

Hier selecteren we BEHEREN 

 

Hier selecteren we KELNERS 
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Hier selecteren we de kelner en klikken op de  WIJZIGING-KNOP 

 

OPEN KASSALDE moet aangevinkt zijn anders heeft de kelner geen rechten om de kassa te maken. 

Daarna kunnen we op OPSLAAN klikken 
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Voorbeeld kassatelling 

Om te beginnen wil ik nog zeggen dat bij elke start van de werkperiode je geld kan ingeven voor je 

kassa. Maar nadat je je werkperiode hebt gesloten dat verdwijnt of je je kassa geteld hebt of niet, het 

staat terug op 0 euro. 

Laat ons als voorbeeld nemen dat we een startkapitaal hebben van 50 euro. Dus bij het starten van 

de werkperiode geven we deze 50 euro in. 

Hiervoor gaan we naar WERKPERIODE. 

 

Hier selecteren we WERKPERIODE 

 

Hier selecteren we START WERKPERIODE 
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Hier geven we dus een omschrijving en daarna drukken we op START WERKPERIODE 

Je startgeld wordt ingegeven op het moment dat je op de KASSA klikt en je pincode van kelner moet 

ingeven. Dan krijg je volgend scherm te zien. 

 

Hier geef je dan je startgeld in. En klik je op START KASSA. 

En nu kan je gewoon verkopen en werken in Softli. 

Op het einde van je dag, gaan we de kassa maken. 
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Hiervoor gaan we naar WERKPERIODE 

 

Hier selecteren we WERKPERIODE 

 

Hier klikken we op OPEN KASSALADE 
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Hier onderaan zien we het totaal CASH-geld dat we in onze kassa moeten hebben. Rechts zien we de 

andere betaalwijze met hun totalen. 

We gaan nu onze kassa opmaken door de kassa te tellen, briefjes als kleingeld en deze vullen we in 

de daartoe bedoelde vakjes in. Als je juist geteld hebt zal je geen verschil hebben. 
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We hebben onze kassa geteld en het juist ingegeven en zoals je kan zien hebben we geen verschil. 

Nu klikken we op OPSLAAN. En dan krijgen we een ticket met de kassatelling. 

 Hier zie je dan zo’n print van een kassatelling 

Nu kan je de kelners nog afmelden en kan je je WERKPERIODE afsluiten. 
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Type 3: Kassa per personeelslid (Kelner) 

Instellen van de kassa per personeelslid. 

Je kan nu een kassa instellen per personeelslid. Dus elke kelner heeft zijn eigen kassa en is ook 

verantwoordelijk voor zijn eigen kassa. 

Hiervoor gaan we naar Hoofdmenu  Beheren  Instellingen  Programma-instellingen. 

 

Hier drukken we op BEHEREN. 

 

Hier selecteren we INSTELLINGEN en dan drukken we op Programma-instellingen. 
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Hier selecteren we dus TYPE 3: per personeel en klikken op OPSLAAN. 

Nu moeten we de kassa ook toewijzen aan het personeelslid. 
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Kassa toewijzen aan een personeelslid. 

Men kan dit direct bij het aanmaken van een kassa doen of men kan nadien een kelner toewijzen. 

Hiervoor gaan we naar Hoofdmenu  Beheren  Kastickets  Kassa. 

 

Hier drukken we op BEHEREN. 

 

Hier drukken we op KASTICKETS. 

 

Hier drukken we op KASSA en dan drukken we op VOEG KASSA TOE. 
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Hier vullen we dan de verschillende velden in: 

- Kassa naam : hier geeft je de kassa een naam zodat je die kan onderscheiden van elkaar. 

- Kelner: hier selecteer je de kelner (personeelslid) waarvoor je de kassa maakt. 

Daarna kan je op OPSLAAN drukken. 

 

Hier kan je dus zien dat je een kassa bijgemaakt hebt. 

  



iSoftli – Handleiding 

Page - 721 

Startbedrag ingeven voor de nieuwe kassa per personeel. 

Hiervoor gaan we naar Hoofdmenu  Werkperiode  Kassabeheer 

 

Hier drukken we op WERKPERIODE. 

Hier drukken we op START WERKPERIODE. 



iSoftli – Handleiding 

Page - 722 

 

Hier kan je een omschrijving ingeven en daarna drukken we op START WERKPERIODE. 

Daarna gaan we terug naar WERKPERIODE. 

 

Hier drukken we dan op KASSABEHEER. 
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Hier drukken we dan de juiste kelner wachtwoord in. Hierdoor wordt dan de juiste kassa gegevens 

opgeroepen. 

 

Hier geven we dan het bedrag in en drukken we dan op het Kassa icoontje  zodat we het 

startgeld van Kelner Marc (in ons geval) kunnen ingeven aan de hand van coupures 
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Hier geef je dan je coupures in alsook misschien ook een omschrijving van de kassa, onderaan kan je 

zien hoeveel je reeds hebt ingegeven. En druk daarna op START KASSA. 

 

Hier zie je dan dat we een startbedrag hebben ingegeven voor Kelner Marc van 300 euro. 
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Instellen Vreemde Valuta 

Eerst moeten we een vreemde munt aanmaken. Doen moeten we een rekening aanmaken voor de 

vreemde munt, daarna de betalingswijze aanmaken zodat deze in het betaalscherm te zetten. 

Aanmaken munteenheid 

Hiervoor gaan we naar BEHEREN MUNTEENHEID  VOEG MUNTEENHEID TOE. 

 

Hier klikken we op BEHEREN 

 

Hier selecteren we MUNTEENHEID 
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Hier klikken we op VOET MUNTEENHEID TOE 

 

Vul correcte gegevens in aub 

Naam : naam van de munt 

Symbool Munteenheid : Hier vul je het symbool van de munteenheid in 

Wisselkoers : hier geef je de koers in tov de euro 

Afronden: je kan afrondingen invullen 

Daarna klik je op OPSLAAN 
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Aanmaken Rekening ivm de nieuwe munt 

Nu moeten we een rekening maken voor de nieuwe munteenheid 

Hiervoor gaan we naar BEHEREN  REKENINGEN  REKENINGEN 

 

Hier klik je op BEHEREN 

 

Hier klik je op REKENINGEN 
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Hier klik je op REKENINGEN. 

 

Hier klik je op VOEG REKENING TOE. 
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Hier het detailscherm => 

 

Naam : Hier geef je de rekening een naam zodat je die kan herkennen in de lijst rekeningen. 

Rekening Type : Het is een BETALING REKENING. 

Munteenheid : Hier selecteer je de nieuwe munt die je daarnet gemaakt hebt. 

En daarna kan je op OPSLAAN klikken. 



iSoftli – Handleiding 

Page - 730 

Aanmaken nieuwe betaalwijze 

Nu moeten we nog een betaalwijze aanmaken zodat we in ons betaalscherm deze betaalwijze te zien 

krijgen 

Hiervoor gaan we naar BEHEREN  KASTICKETS  BETALINGS TYPE 

 

Hier klikken we op BEHEREN. 

 

Hier klikken we op KASTICKETS. 
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Hier klikken we op BETALINGSTYPE. 

 

Hier klikken we op VOEG BETALINGSTYPE TOE 
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Vul de correct gegevens in => 

 

Sjabloonnaam : Naam van de munt zoals die in het betalingsscherm te zien is. 

Rekening transactie Type : Hier selecteren we Betaling Transactie. 

Rekening : Hier selecteren we de nieuwe munt : Munt & in ons geval. 

Kleur van de knoppen : die kan je hier veranderen. 

IS CASH GELD aanvinken. 

DIT IS GEEN SNEL BETALINGSTYPE 

Nu kan je op OPSLAAN klikken. 
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Hoe te gebruiken in betaalscherm 

Alle prijzen zijn ingesteld in euro’s 

 

Druk dan op de gewenste VALUTA knop 

Voorbeeld 1 eigen Munt = 1,80 eur 

 

Dus de betaalwijze komt automatisch als enige naar boven 

Men kan dan het aantal munten ingeven welke men van de klant ontvangt (bv =2) 

Dan drukt men op Cash MUNT & 
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Dan zal men WISSSELGELD  TERUG in euro’s ontvangen 

 

Hier kan je dus het wisselgeld zien, je zou dan 1,80 euro terug moeten geven. 

Hier kan je de volledige uitsplitsing zien. 

En dan kan je nu op SLUITEN klikken, om het ticket af te sluiten. 
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Kassa Startbedrag 
 

Dit kan men voortaan ook ingeven met behulp van een coupure scherm. 

Hiervoor gaan we naar Hoofdmenu  Werkperiode 

 

Hier drukken we op WERKPERIODE. 

 

Hier drukken we op Start Werkperiode. 
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Hier vullen we de omschrijving in en daarna kunnen we op het kassa-icoontje  drukken en 

krijgen volgend scherm te zien. 

 

Hier tel je dan je geld en kan je dat invullen in de desbetreffende vakjes van de coupures, onderaan 

zie je dan je totaal van je geteld geld. Daarna kan je op START WERKPERIODE drukken. 
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Shop met een groot aantal klanten. 
Aanpassingen  

POS: in het zoekscherm worden nu slechts een aantal klanten per pagina ingeladen. Dit aantal is 

instelbaar per shop.(hoofdmenu  Beheren  Instellingen  Programma-instellingen.) 

 

Gevog is dat er geen wachttijden meer zijn bij het inladen van het zoekscherm, dus alles zal sneller 

laden. 

Instellen aantal klanten per pagina 

Het aantal klanten per pagina kan men instellen. 

Hiervoor gaan we naar hoofdmenu  Beheren  Instellingen  Programma-instellingen. 
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Hier drukken we op BEHEREN. 

 

Hier selecteren we instellingen en drukken op PROGRAMMA-INSTELLINGEN. 

 

Hier bij Aantal klantrecord per pagina, kan je het aantal selecteren dat je wenst.  

Daarna kan je op OPSLAAN klikken. 

Bij contacten in het menu beheren gaan we wel alle klanten inladen, maar er wordt wel een popup 

bericht weergegeven zodat je kan zien dat iSoftli aan het laden is. 

Voordeel: men kan nadien gewoon door heel het klantenbestand scrollen. 
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Hier zie je de popup dat iSoftli de klanten aan het laden is. 

 

Hier kan je dan door de klanten scrollen via de scrolbar aan de rechterkant van het scherm. 
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Opvulling knop maken iSoftli. 
 

Maak een product aan : naam opvulling1,opvulling 2 … 

Btw %  = 0, en prijs is ook 0 euro 

En je zet het zero prijs toegestaan!!!!! 

Ik maak ook een groep aan opvulling. 

 

Waar je ze nodig hebt voeg je ze dan toe aan de menuoverzicht. 

En zet ze als volgt. 

 

Kleur is EEEEEE en bij de achterste omschrijving doe je omschrijving “opvulling1” weg. 

Via volgorde bepaal je waar deze lege knop dan komt 
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Uitgestelde betaling via overschrijving.  
 

Zodat je een BTW ticket kan afdrukken waar niet BETAALD op staat. 

Betalingsknop bijmaken 

We willen een betalingsknop Via Overschrijving bij maken. Hoe gaan we hiervoor te werk. 

Rekening aanmaken 

 

We openen iSofti en gaan naar Beheren 

 

Hier klikken we dan op Beheren 
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Hier gaan we dan naar Rekeningen en Rekeningen 

 

 

Hier klikken we dan VOEG REKENING TOE 



iSoftli – Handleiding 

Page - 743 

 

 

 

Dan vul je volgende velden in : In ons voorbeeld gaan we Op rekening aanmaken 

- Naam : Op rekening. 

- Rekening Type :  Hier selecteren we betaling Rekeningen omdat overschrijving een 

betaling is. 

 

En daarna opslaan 
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Betalingstype aanmaken 

Nu moeten we de knop nog aanmaken hiervoor gaan we naar Kastickets  Betalings Type 

 

 

En hier klikken we dan op VOEG BETALING TYPE TOE 
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Hier vullen we volgende velden in 

 

- Sjabloonnaam : Via Overschrijving. 

- Rekening Transactie type : Hier selecteren we uit de lijst  dat het een Betalings 

Transactie is 

- Rekening: Hier selecteren we uit de lijst  de op rekening 

 

En daarna klikken we op OPSLAAN 

 

Nu staat uw betalingsknop op je kassa 
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Controle Nieuwe Betalingsknop 

 

 

Zoals je kan zien staat onze knop bij de betalingswijze 

 

 Hier kan je dan zien dat het via overschrijving betaald is maar op ticket staat  

niet betaald.  
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Werken met recepten 
Wij willen werken met inkoopvoorraad management. In ons voorbeeld gaan werken met een Vat 

bier. 

Vat bier heeft 200 consumpties 

 

Hiervoor gaan we dit instellen in iSoftli 

1. Instellen van voorraad artikel 

2. Instellen van recept 

3. Voorraad aanvullen  Transacties. 

 

Instellen van voorraad artikel. 

Hiervoor gaan we naar BEHEREN  PRODUCT  VOORRAAD ARTIKEL 

 

Hier klikken we op BEHEREN. 
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Hier klikken we op PRODUCTEN 

 

Hier klikken we op VOORRAADARTIKELEN  en selecteren VOEG VOORRAADARTIKEL TOE. 
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Hier hebben we verschillende velden die we moeten invullen. 

1. Voorraadartikelnaam: Hier geeft je het voorraadartikel een naam. We gebruiken Maes Vat 

2. Groep Code: Hier vul je de groep in tot waarbij het behoort. Bij ons is dat BIEREN. 

3. Basiseenheid: is de eenheid van de voorraadartikel. Bij ons is dat stuk, (want we willen per 

vat ingeven). 

4. Transactie eenheid: Dit is de eenheid van het voorraad artikel. In ons geval een vat. 

5. Transactie eenheid vermenigvuldigd: Dit is de eenheid die in het voorraadartikel past (in een 

vat gaan =/- 200 pintjes, als het een bak zou zijn dan zou dat 24 kunnen zijn). 

Daarna drukken we op OPSLAAN. 
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Zoals je kan zien hebben we nu een voorraad artikel aangemaakt, nl. Een vat bier voor het merk 

maes. Hier kan je natuurlijk voor alle merken een vat aanmaken als je dat wilt. Of andere eenheden, 

bv bakken. Nu moeten we dit nog in een recept zetten zodat we de voorraad kunnen raadplegen. 

Instellen van een recept 

Hiervoor gaan we naar BEHEREN  PRODUCT  RECEPTEN. 

 

Hier klikken we op BEHEREN. 

 

Hier klikken we op PRODUCTEN 
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Hier klikken we op RECEPTEN  en selecteren VOEG RECEPT TOE. 

 

Hier hebben we verschillende velden die we moeten invullen. 

1. Receptnaam: Hier geeft je het recept een naam. We gebruiken Maes Vat 

2. Naam van het product: Hier selecteren we het eenheidsproduct – in ons geval is dat het 

Maes pintje. 

3. Portienaam: wordt automatisch ingevuld  komt van de product (maes Pintje). 

4. Vaste Kosten: indien er nog kosten aan verbonden zijn kan je die hier ook nog invullen. 

5. Voorraadartikelen: Hier ga je de voorraadartikelen aankoppelen. In ons geval is dat het vat 

wat we in voorraadartikelen aangemaakt hebben. 

Daarna drukken we op OPSLAAN. 
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Nazicht in de rapporten. 

Hiervoor gaan we naar RAPPORTEN  VOORRAAD RAPPORT. 

 

Hier klikken we op RAPPORTEN. 

 

Hier klikken we op VOORRAAD RAPPORT. En selecteren de juiste datum en krijgen dit rapport te zien. 

Hier kan je zien dat we een Maes Vat hebben waar nog niets in staat, geen stuks in zowel stuks als 

vat. 

Dit gaan we nu invullen. 
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Voorraad aanvullen  Transactie 

Hiervoor gaan we naar BEHEREN  PRODUCT  TRANSACTIES. 

 

Hier klikken we op BEHEREN. 

 

Hier klikken we op PRODUCTEN 
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Hier klikken we op TRANSACTIES  en selecteren VOEG TRANSACTIE TOE. 

 

Hier hebben we verschillende velden die we moeten invullen. 

1. Datum-tijd omschrijving: Hier geeft datum en een volgnummer in. Zodat je kan zien wanneer 

je deze transactie gedaan hebt. 

2. Voorraadartikelen: Hier selecteer je het voorraadartikel dat je wilt aanvullen. 

Hier heb je verschillende velden die je moet invullen: 

a. Voorraadartikel naam : Die selecteer je van de dropdown menu. 

b. Hoeveelheid: Hoeveelheid = 1, want we gaan vat aanvinken als eenheid. 

c. Eenheid: Die selecteer je van de dropdown menu  in ons geval VAT. 

d. Eenheidsprijs: Hier geef je de prijs van je voorraadartikel. 

Daarna drukken we op OPSLAAN. 

En nu is je transactie gemaakt en kunnen we in de rapporten kijken of het goed is.  
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Nazicht in de rapporten. 

Voorraadrapport 

Hiervoor gaan we naar RAPPORTEN  VOORRAAD RAPPORT. 

 

Hier klikken we op RAPPORTEN. 

 

Hier klikken we op VOORRAAD RAPPORT. En selecteren de juiste datum en krijgen dit rapport te zien. 

Hier kan je zien dat we een Maes Vat hebben. En die bestaat uit 200 stuks (pintjes) en is 1 vat 
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Voorraad inkooprapport 

Hiervoor gaan we naar RAPPORTEN  VOORRAAD INKOOP RAPPORT. 

 

Hier klikken we op RAPPORTEN. 

 

Hier zie je nu dat we een Maes Vat hebben met een prijs van 100 Euro. 
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Nazicht rapport na verkoop artikelen. 

Dus nu gaan we een verkoop doen van een aantal pintjes en gaan kijken wat dit in het rapport geeft. 

Hiervoor gaan we naar KASSA  en doen een verkoop. 

 

Hier klikken we op KASSA. 

 

Hier selecteren we een tafel zodat we een verkoop kunnen doen. 



iSoftli – Handleiding 

Page - 758 

 

We hebben een recept gemaakt voor Maes Vat dan moeten we ook het pintje MAES gaan gebruiken. 

 

Hier zie je dat we 50 pintjes maes verkopen. We rekenen af en gaan dan kijken in de rapporten hoe 

die verwerkt wordt. 
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Nazicht in de rapporten. 

Voorraadrapport 

Hiervoor gaan we naar RAPPORTEN  VOORRAAD RAPPORT. 

 

Hier klikken we op RAPPORTEN. 

 

Hier klikken we op VOORRAAD RAPPORT. En selecteren de juiste datum en krijgen dit rapport te zien. 

Hier kan je zien dat we een Maes Vat hebben. En die bestaat uit 150 stuks (pintjes) en is 0,75 vat. 

Dus onze verkoop is van onze voorraad afgegaan. 
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Voorraad beheer 

Eenvoudige Voorraad 

We hebben in iSoftli een zeer eenvoudige voorraadbeheer systeem gestoken. 

Hier kan je de voorraad aanpassen en bekijken. 

Hiervoor gaan we naar BEHEREN  PRODUCTEN  STOCKLIJST 

 

Hier klikken we op BEHEREN 
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Hier klikken we op PRODUCTEN  STOCKLIJST en dan krijgen we een overzicht van de producten 

 

Hier heb je volgende velden die je kan invullen:  

- Stock in: inboeken van stock 

- Stock out: uitboeken van stock 

- Min Stock: minimum stock dat er in het iSoftli-systeem moet zijn 

- Order QTY: Bestel hoeveelheid 

- Block order: hier kan je iSoftli laten blokkeren als de stock 0 is. Dit wordt meestal voor 

taarten gebruikt. Als je de taart in 8 stukken verdeeld kan je daar een Block Order aanvinken 

zodat je na die 8 stukken taart geen meer kan verkopen. 

Voorbeeld 

We hebben een taart gekocht en hebben die in 8 stukken verdeeld. In de stock staan die dus ook op 

8 stukken en hebben we het vinkje Block Order aangevinkt. 
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Stock juist zetten 

Hiervoor gaan we naar BEHEREN  PRODUCTEN  STOCKLIJST  taartstuk 

 

Hier vullen we dan het aantal stukken in en vinken het vinkje BLOCK ORDER – en daarna kan je op 

OPSLAAN drukken 

 

Hier kan je nu zien dat we 8 stukken hebben voor die taart 
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Testen in order 

We gaan nu enkele testen in een order 

Hiervoor gaan we naar KASSA  en selecteren een tafel 

 

Hier klikken we op KASSA 

 

Hier klikken we op een tafel om een order in te geven 
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Hier hebben we nu 2 stukken taart geselecteerd 

 

 

 


