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Butik – Gavekort og Tilgodebevis 

Anvendes butiksløsningen, er det muligt at udstede gavekort og 

tilgodebeviser, samt at anvende gavekort og tilgodebeviser som 

betalingsmiddel.  

Det er muligt at følge hvor mange gavekort/tilgodebeviser der er 

udestående, og når der betales med et gavekort/tilgodebevis, markeres 

det som indløst og mærkes med det fakturanr., det udlignes med. 

Overbetales der med et gavekort udlignes hele gavekortet (og restbeløbet 

udbetales), hvis der tillades overbetaling. 

JMA anbefaler at der udarbejdes retningslinjer for anvendelse af 

gavekort/tilgodebeviser. 

Opsætning 

 Der skal være oprettet en finanskonto til hensættelse af den 
udestående fordring. 

 Der skal oprettes et varenummer til gavekort og et varenummer til 
tilgodebeviser (varerne skal være momsfrie og ja til ”lagerværdi nul”, 
samt en speciel produktbogføringsgruppe). 

 Der skal oprettes en produktbogføringsgruppe til at hvert 
gavekort/tilgodebevis-varenummer hvor, hvor salgskonti skal pege ind 
på en hensættelseskonto. 

 Der skal oprettes en nummerserie til gavekort / tilgodebeviser. 

 Betalingstyper til gavekort / tilgodebeviser skal oprettes. 

 Rapportvalg til udskrift af gavekort (tilgodebevis anvender samme 
udskriftsformular). 

Betalingstyper 

Under menupunktet Butik – Opsætning – Betalingstyper skal du definere 

betalingstyper til gavekort og tilgodebeviser. 

Vær opmærksom på, at de 6 betalingstyper med den laveste kode vil blive 

vist som knapper i kassens betalingsbillede. Det tilrådes derfor at de 

hyppigst anvendte betalingstyper tildeles laveste nummer/kode. 
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Feltet Kode 

For at oprette en ny betalingstype skal du trykke F3 og derefter indtaste 

ønsket kode for den pågældende betalingstype. Du kan frit vælge, om du 

vil anvende cifre eller bogstaver. 

Feltet Beskrivelse 

Beskrivende tekst til betalingstypen. Denne tekst vil blive vist på de 

knapper, der evt. vises i kassens betalingsbillede. 

Feltet Type 

Du kan vælge mellem værdien gavekort/tilgodebevis. 

Feltet Afrundingspræcision 

Du kan vælge mellem følgende i afrundingspræcision: 0,01 eller 0,25 eller 

0,5. 

Feltet Optælling nødvendig 

Feltet markeres på betalingstyper, som kræver optælling (dvs. alle 

kontante betalingstyper).  

Hvis feltet markeres (f.eks. på check, dankort, gavekort, tilgodebeviser) 

skal du indtaste optalt beløb for betalingstypen ved kasseopgørelse. 

Feltet Overbetaling tilladt 

Angiver om der må gives penge retur, når betalingstypen anvendes. 

Knyt varenr. Til betalingstype 

Til Betalingstyperne Gavekort og Tilgodebevis skal der knyttes et 

varenummer. 

Vælg knappen Betalingstype, og vælg funktionen Gavekort/Tilgodebevis. 
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Du skal stå på linjen for gavekort eller tilgodebevis, når du vælger 

funktionen. 

I hovedet angives hvilket varenummer, der skal anvendes til 

gavekort/tilgodebevis, og hvilken nummerserie henholdsvis 

gavekort/tilgodebevis skal anvende (der kan kun knyttets eet varenummer 

og én nummerserie til hver betalingstype) 

På linjerne oprettes teksterne til gavekortet/tilgodebeviset (toptekster og 

bundtekster kommer fra bon-tekster) 

%1: Angiver hvor på gavekortet/tilgodebeviset beløbet skal udskrives.  

%2: Angiver hvor på gavekortet/tilgodebeviset stregkoden skal udskrives.  

Rapportvalg 

Butik – Opsætning - Rapportvalg 

 

Under rapportvalg skal du angive det rapportnummer, som skal anvendes 

til bon-udskrift.  
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Der kan vælges mellem rapport nr. 6052208 Gavekort eller 6052209 

Gavekort (smal). 

                      

Salg af gavekort 

Butik – Kasse 

Opret en ordre i butiksløsningen som du plejer. 

 

I varenummer feltet indtastes varenummer for gavekort. 
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Når varenummeret til gavekort vælges, skal der angives en salgspris (= 

beløbsstørrelse på gavekortet). 

Beløbsfeltet åbnes automatisk:  

 

 

Afslut ordren som normalt. 

 

Når bon udskrives, dannes og udskrives gavekort efter udskrift af bon. 
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Udstedelse af tilgodebevis 

Ved returnering af varer, hvor der skal udstedes tilgodebevis, oprettes et 

nyt kontantsalg i kassen. Ganske vist tages en vare retur, men der sælges 

jo i samme arbejdsgang en anden vare, nemlig tilgodebevis-varen. 

Først indmeldes det varenr., der tages retur: 

 

Herefter ændres antal på linjen til negativt antal, da varen nu skal ind på 

lager igen: 
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Til sidst indtastes varenummer på tilgodebevis – som ved gavekort åbnes 

prisfeltet automatisk, og varebeløbet indtastes nu – husk at indtaste 

beløbet inkl. moms, da tigodebevis-varen er uden moms: 

 

Ordrentotal inkl. moms går herefter i nul: 

 

Afslut ordren som vanligt, og angiv 0 kr. i modtaget beløb i 

betalingsbilledet og vælg Kontant. 

Bogfør til sidst Bon – herved udskrives tilgodebeviset (der skrives ikke en 

bon ud, kun tilgodebeviset). 
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Betaling med gavekort / tilgodebevis 

Gennemfør ekspeditionen som du plejer. 

 

Når du kommer til betalingsbilledet, indtastes gavekortets/ tilgodebevisets 

pålydende, og der trykkes på knappen gavekort (eller tilgodebevis). 
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Gavekortnr./tilgodebevisnr. skal indtastes (eller indscannes)  

 

Er der købt for mere end pålydende betales dette med et andet 

betalingsmiddel – kontokunder, der betaler med gavekort, skal betale 

hele ordren. 
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Fejlbesked hvis gavekort er indløst 

 

Hvis gavekortet er indløst, fremkommer teksten Gavekort er allerede 

udlignet. 

Gavekortposter 

Butik – Oversigt – Gavekortposter 

Gavekortposter er en log over åbne og lukkede gavekort/tilgodebeviser. 

 

Når der dannes et gavekort/tilgodebevis, dannes der også en 

gavekortpost/tilgodebevispost, som angiver gavekortnr./tilgodebevisnr., 

fakturanr. som gavekort/tilgodebevis er solgt på, gavekort/tilgodebevis 

 



Butik – Gavekort og Tilgodebevis         
 

 

6.11.12 11 

beløb, udstedelsesdato, linjenr. på bon, bruger-ID, tid og dato for sidste 

bevægelse. 

Når gavekort/tilgodebevis anvendes som betaling, så tilføjes det bilag, 

hvor beviset anvendes som betaling, samt betalingsdato, samt en 

markering for at bilaget er udlignet. Hver gang gavekortet (gen)udskrives 

opdateres feltet udskrevet. 

 

Genudskrift 

Ønskes et gavekort eller tilgodebevis genudskrevet, gøres dette ved at gå 

ind under menupunktet Butik – Oversigt – Bogførte fakturaer. Ved 

genudskrift af bon udskrives et evt. gavekort/tilgodebevis automatisk. 
 


