
 Några formulär i Mynta kassasystem anpassat för 
bokhandlare 

 

 Kassan 
I första kolumnen i den stora gråa rutan anges artikelnr eller streckkod och dessutom författare. 
Rabatt längst ut i den högra kolumnen ges i heltal eller procent. 
Till höger finns knappar med artikelgrupper och artiklar. Med ett klick på en artikel läggs den in i 
kassan. 
Om köpet ska faktureras i stället, ändras rutan Köp från Kontant till Faktura. Om en bok ska 
beställas väljs Beställning i stället, samt vem som ska ha boken. 
I rutan nere till vänster visas valfri text om artikeln/boken. I detta fall visas utgivningsdatumet som 
läses in med prisfilen. 
Längst ned visas lagerstatus och täckningsbidrag på respektive vara samt på köpet som helhet. 
 



 

 Snabbsök i kassan 
Genom att skriva *men inte  visas alla titlar som innehåller dessa ord. * gör att vad som helst kan stå 
framför  men inte. Även boktyp visas. Genom att markera önskad bok och sedan klick på knappen 
PLOCKA läggs den i kassan. 

 Artiklar 
Här visas informationen om markerad artikel. Formuläret är i redigeringsläge vilket innebär att de gula 
fälten kan ändras. Spara genom att klicka på disketten uppe till vänster. 



 

 Beställning 
En beställning kopplas till ett förlag/leverantör. Genom att markera beställningen visas vilka böcker 
som ska beställas. Beroende på hur många som finns i lager visas raderna med olika färger. 

Kundbeställningar görs direkt i kassan. 

 Sökning av artiklar 
Förstoringsglaset i menyraden öppnar en avancerad sökning (de sökbara fälten blir gröna) som t ex 
kan användas för söka efter antal artiklar som blivit sålda under dagen. Genom att fylla i dagens 
datum i rutan Senast sålt: och antal i lager i rutan Butik:  <2 (mindre än 2) visas alla artiklar som 
sålts idag där det inte finns mer än 1 artikel i butiken. Det går att kombinera alla sökvillkor i de 
gröna fälten. 
Det går t ex nu att göra en beställning på alla dessa böcker eller de som markeras. Eller skriva ut 
artiklarnas streckkoder. 



 

 Kunder 
I kundregistret kan också sökningar göras. Nedan görs en sökning på kunder som handlat för mer än 
1000 kr. Till dessa kan sedan personliga dokument m.m. skickas. Det finns också en knapp för att 
skicka SMS:meddelande då beställningen kommit. 

 Inleverans 
Markera en inleverans och ange hur många av varorna som kommit. De gråa raderna visar att de 
inlevererats tidigare. Det går också att justera  priserna. 


