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1 Inleiding
1.1 Intro
XudoX kassaregistersysteem is een systeem speciaal ontworpen voor Aziatische
restaurants. 1 van de kenmerken van dit programma is het gebruik.
Het is zeer gebruiksvriendelijk. Wat maakt dat de mensen snel onder de knieën
gaan hebben. Een makkelijk handelbare programma is cruciaal, omdat veel van
onze klanten niet gewoon zijn om met programma’s te werken of zelf met de
computer in het algemeen.
Ons software is meertalig. We bieden Nederlands, Frans en Chinees aan.
Chinees is een noodzakelijke taal voor ons programma. Omdat meest van ons
klanten Chinees spreken en nauwelijks Frans of Nederlands beheersen.
Door Chinees toe te voegen maakt het een stuk makkelijker voor hen om het
programma te gebruiken.
XudoX kassaregistersysteem werkt op verschillende besturingssystemen van
Windows.
Het werkt op Windows 95 tot en met Windows 8.1.

1.2 De bedoeling
De bedoeling van het document is alle functies met bijhorende knoppen uit te
leggen over XudoX kasregister systeem. Alles zal zo goed mogelijk beschreven
worden.

1.3 Het gebruik
Hoofdstuk 2 en 3 bevat informaties over het algemeen overzicht van het
programma.
In hoofdstuk 4 wordt de functies uitgelegd in de normale modus.
Hoofdstuk 5 gaat over de database en aan het einde bij hoofdstuk 6 wordt de
functie employee management uitgelegd.
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2 Start
Onderstaande scherm komt tevoorschijn als men het programma opstart.

men krijgt 4 keuzes voorgeschoteld.

Kies “Xudox” voor de normale werking van kasregister systeem.
“Exit” om het programma af te sluiten.

In “database” vindt men alle bestaande items dat het restaurant heeft.
Alle items worden in verschillende categorieën geplaats( iedere item wordt
gekoppeld aan een bepaalde BTW tarief).
Hier kan men bestaande items veranderen of zelf een nieuwe item maken.

“Staff management” is een optie voor managers om werknemers te beheren.
Hier worden personeel toegevoegd/ verwijderd.

Wanneer men klikt op “Database” of “Staff management”, moet men een passwoord
van de manager ingeven om verder te kunnen gaan.
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Nieuwe paswoord
aanmaken.

Dit scherm komt op
wanneer een paswoord
gevraagd wordt als men klikt
op “database” of “staff management”.

U kunt gebruik maken van de gewone modus op 2 verschillende manieren.
1 van de manier is in te loggen met als manager, gebruik maken van admin paswoord.
(restrictie is dat er geen tafel kan veranderen of aanmaken, enkel rapporten afdrukken).
U kunt ook inloggen als een actieve werknemer.
Actieve werknemer wordt alleen verkregen als de werktimer aan het lopen is. Dat wordt
in de categorie “staff management” ingesteld(alleen toegankelijk met admin paswoord).
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3 Overzicht
Wanneer je klikt op “XudoX” of “training” een nieuwe scherm zal tevoorschijn
komen.
Dit programma is compatibel voor PC en PC met aanraakscherm.
We bieden settingen voor alle 2.

Dit kasregister programma heeft 3 hoofd frames, linkse, middelste en het rechtse.
linkse bevat alle keuzes die u kan kiezen en toevoegen aan een rekening.
Middelste heeft de informatie over de gekozen rekening.
rechtse is waar alle rekeningen staan, u kan er navigeren en de gepaste rekening
uitkiezen
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Links boven zit alle categorieën waar er uit gekozen kan worden voor het
restaurant.

Hoofdzakelijk vindt u verschillende printfuncties midden bovenaan.
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rechts bovenaan zit dan verschillende knoppen voor settingen.

Aan de rechterkant staat de veel gebruikte functies.
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Onderaan staan knoppen met verschillende soorten functies.

4 Normale modus
4.1 Restaurant items

Al deze categorieën bevatten items voor het restaurant.

Voor dat men items kan selecteren moet men eerst een bestaande rekening hebben van
dat tafel.
Om een tafel aan te maken klik op “Tafels” een knop onderaan of “Tafels” aan de
rechterkant met frequent gebruikte knoppen.
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Tafel aanmaken
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Een nieuwe scherm komt tevoorschijn, waarbij u de gewenste tafelnummer kiest.

Een keyboard verschijnt wanneer u een tafel gekozen hebt.

Rekening
uitprinten

Print bestelling
voor keuken uit
Drankbestelling
uitprinten
voor bar
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U heeft nu een tafel aangemaakt en het verschijnt nu aan de rechterframe.

Wanneer u op 1 van de categorieën klikt verschijnt de onderstaande scherm.
(Dit werkt alleen wanneer “show touch panel” aangevinkt is bij de setting)
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scherm voor geselecteerde items
Frequent gebruikte functies

Categorie gerelateerde items

Knoppen voor wijzigingen

Snelkoppelingen naar andere
categorieën

Knoppen voor wijzigingen











“+” : vermeerderd geselecteerde item met 1.
“-” : verminderd geselecteerde item met 1.
“verwijderen” : verwijder het geselecteerde item.
“ok” : save en teruggaan naar home screen.
“cancel” : teruggaan naar home screen zonder op te slaan .
“gratis” : Een item gratis maken, prijs wordt omgezet naar 0 en wordt ook
bijgeschreven dat het gratis is.
“x2” : verdubbeld het geselecteerde item.
“x3” : verdrievoudigd het geselecteerde item.
“-1” : verminderd het geselecteerde item met -1 ( klik -1 dan kies een
selecteerbare item op het rechter frame)
“page up” : pagina omhoog als niet alle items op 1 frame getoond kan worden.

XudoX

februari 2015

14

Frequent gebruikte knoppen
Naar betaalscherm
Rekening uitprinten
Betaling met cash

Betaling met kaart

Stippenlijn toevoegen
tussen 2 items

Split the bill
in 2 bills

Een tafel
wijzigen

Verwijder gekozen
rekening
Print order to kitchen

print drink order to bar
Nieuwe meeneem
aanmaken

Contactwindow
openen

Nieuwe tafel
toevoegen
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4.2 Rekening
Het betaalscherm verschijnt wanneer u klikt op “Rekening”

Betalingsmethodes
eenmaal betaald is
kan er niets gewijzigd
worden aan de rekening
Rekening/ pro forma uitprinten,
kan nadien nog gewijzigd
worden

Tijd uitprinten tot wanneer
De klant mag eten (alleen
gebruikt
Voor buffet restaurant met
tijdlimiet). Functie werkt
alleen als “open time “
aanstaat.
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4.3 Keuken
In functie “keuken” vindt u verschillende printopties voor de keuken.
Alle items van een rekening
worden uitgeprint

Alleen de soepen worden
uitgeprint

Print hoofderechten
uit

Print voorgerechten
uit

Een controle om te
kijken of WOK
menu al toegevoegd
is aan rekening

XudoX
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4.4 Bill type

Hier kan de klant van betalingsmethode wijzigen nadat btw rekening al afgedrukt is.
Het wordt meestal gebruikt wanneer men al op cash gedrukt heeft. Maar als de klant
niet genoeg cash bij heeft en met de kaart wilt betalen.
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4.5 Wisselen T
Gebruik dit om een bestaande tafel te veranderen van plaats.

Dit scherm
verschijnt.

Vul hier de nieuwe tafel plaats in.
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4.6 Tafel splitsen
Splitsen is enkel mogelijk als er reeds een tafel gemaakt is met verschillende artikelen.
Je kunt met dit functie artikelen overplaatsen naar een andere tafel.

Hier klikken voor
bestaande tafel te splitsen.
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Dit komt tevoorschijn
na het klikken.

Klik op 1 van de bestaande
artikel om naar een andere
tafel te verplaatsen.

Klike op “Done” om de wijziging op te slaan.
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Resultaat na splitsing:
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4.7 Bar
Om drankbestelling uit te printen voor de bar

4.8 Wijzig

met “wijzig” kan u kortingen geven aan een bepaalde artikel op een rekening.
1. Kies een bestaande rekening.
2. klik op “wijzig” button.
3. Kies de artikel waar u een korting wilt op geven.
Saven en dan
afsluiten

Dit scherm verschijnt

Eigen korting
aanmaken in %

XudoX
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4.9 Admin

Before you can use this function
you need to know the password
first.
.

A log file appears.
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4.10 Rapport

Functies om het inkomst/werkprestatie
te bekijken. Je hebt 4 verschillende
rapporten. Nadat je klikt op “Rapport”
komt er 4 opties tevoorschijn.





X-financieel
Z-financieel
X-gebruiker
Z-gebruiker

Alleen bevoegde personen met het
paswoord kan dit functie gebruiken.
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Kies 1 van de vier functies om
het gewenste rapport af te drukken.

4.10.1 X-financieel rapport

Financiële rapporten geven aan
de verschillende soorten inkomsten
in detail.
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4.10.2 Z-financieel rapport
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4.10.3 X-gebruiker

De gebruikersrapporten bevatten
Informatie over de werknemers
dat gewerkt heeft met het kasregistersoftware.

4.10.4 Z-gebruiker
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4.11 Uitgang
Programma volledig afsluiten

4.12 Account

boekhoud informatie wordt met dit knop weergegeven.
rekeningen kunnen snel gevonden worden op datum. Selecteer de juiste dag en jaar om
het gepaste rekening te vinden.
“Account” is een admin functie, bevoegde personen kunnen gebruik van maken.

Geselecteerde file uitprinten

afsluiten

file aanmaken
van huidige maand

4.13 Set
Verschillende settingen kunnen hier gevonden worden.
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Alleen bevoegde personen met het paswoord kan het gebruiken..

Nadat u het wachtwoord ingevoerd hebt, verschijnt er een nieuwe venster.
Algemene instellingen

Settingen voor printers

Commentaar op
uitgeprinte rekening

Veranderbare namen
van categorieën

4.13.1 Ratio
Voordien had veel EU landen een eigen munteenheid.
Het is een wisselkoers functie, nu wordt het niet meer echt gebruikt.
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4.13.2 Language
Een taal instellen voor het programma.
U kan kiezen tussen Frans, Nederlands, een mix Frans & Chinees of Nederlands &
Chinees.
4.13.3 Takeaway

Het geeft aan hoeveel % meeneemgerecht korting krijgt vergeleken met het gerecht in
de restaurant.
4.13.4 Numbers for drawing line

Numbers for drawing lines is een printoptie. Als u kiest voor “1 tot 0” Wanneer u
rekening uitprint , alle information over de restaurant zal uitgeprint worden (incl. BTW
nummer). Tweede keuze is “1 tot 75” hier zal alleen de naam uitgeprint worden van
restaurant.
4.13.5 Menu choice

Wanneer dit geactiveerd wordt, zal een pop up venster met kiesbare items tevoorschijn
komen als men een bestelling wilt uitprinten naar de keuken met een menu erin.
4.13.6 Print date

printoptie waar u het datum kan laten zetten op de uitgeprinte rekening.
4.13.7 Send C
Een nieuwe knop “chief” komt tevoorschijn wanneer u klikt op “keuken”.
“chief” zorgt ervoor dat u bepaalde items kan verzenden naar de keuken zonder hele
bestelling door te sturen
4.13.8 Combain

Wanneer u 2 zelfde items toevoegt aan een rekening zullen ze samengevoegd worden.
Zonder dit optie zullen alle items( incl gemeenschappelijke items) allemaal onder elkaar
staan.
4.13.9 Print price

“Print price” is a printoptie voor de keuken.
Het zorgt ervoor dat wanneer men een bestelling stuurt naar de keuken de prijs ook op
gaat staan.
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Het wordt meestal gebruikt wanneer de baas in de keuken werkt en toch nog een
beetje overzicht wilt hebben van buiten.
4.13.10

Net version

Om verschillende computers aan elkaar te linken.
4.13.11

Touch screen

Zorgt ervoor dat men het programma ook kan besturen met aanraakscherm.
4.13.12

Keyboard

Een keyboard dat verschijnt als men een nieuwe tafel aanmaakt of dubbel klikt op een
bestaande tafel.
4.13.13

Takeaway key

Een keyboard komt tevoorschijn als men een nieuwe meeneembestelling aanmaakt.
Of door dubbel te klikken op bestaande meeneembestelling.
4.13.14

Cash drawer

Een functie voor de geldlade.
Geldlade dat openschiet wanneer men wenste te betalen met cash.
4.13.15
Print one by one
Een printoptie voor de keuken, waarbij alle items van een bestelling in stukjes worden
uitgeprint.
4.13.16

Calculator

Een rekenmachine dat tevoorschijn komt wanneer men betaalt met cash.
4.13.17

Print number

Dit is een andere printoptie voor de keuken, wanneer het aangevinkt is zal het
bijhorende nummer van gerecht ook uitgeprint worden.
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4.13.18

www.out

Het laat toe te versturen bestelling naar de keuken in 2 talen uit te printen.
4.13.19

Password

Optie voor beveiliging van verschillende beheerder functies.
Als het aangevinkt is wordt er altijd een paswoord gevraagd voor bepaalde functie.
4.13.20

Print all

Een optie dat vooral gebruikt wordt voor all you can eat restaurants.
Het zorgt ervoor wanneer men items bestellen dat behoren tot de gekozen menu zal
men de items intypen in het systeem. Maar het bedrag zal 0 zijn bij die items, want het is
inclusief bij dat bepaalde menu.
4.13.21

Beep sound

Een geluid dat gemaakt wordt wanneer men lukt om een item toe te voegen aan een
rekening.
4.13.22

Drink no discount

Wanneer dit aangevinkt is betalen meeneem het zelfde prijs voor drank als in het
restaurant.
4.13.23

Wm print

U print de rekening ook uit wanneer u op “keuken” klikt.
4.13.24

Record

Alles zal opgenomen worden.
4.13.25

Menu no discount

De menu’s voor meenemen krijgen geen kortingen.
XudoX
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4.13.26

WOK

Een functie voor WOK restaurant met een all you can eat menu.
Een hereniging wordt gegeven wanneer men bij een rekening de all you can eat menu er
nog niet opstaat.
4.13.27

Aperitif

Door gebruik te maken van dit ziet men in de keuken wie er een aperitief benuttigd als
men de bestelling uitprint naar de keuken.
Zo kan men in de keuken rekening mee houden met het klaarmaken van gerechten.
4.13.28

Open time

Om te zien wanneer de bestelling/ tafel aangemaakt is.
4.13.29

>41 no discount

Dit is een functie voor zaken met een leveringsdienst.
Als men de bestelling levert betaalt de klant het normale bedrag.
Indien de klant zelf komt afhalen krijgt de klant een korting op het normale bedrag.
4.13.30

Show touch panel

Een paneel dat tevoorschijn komt wanneer men een categorie uitkiest links bovenaan.
Hier kunt u items toevoegen aan een rekening.
4.13.31

Show Chinese

Dit functie zorgt ervoor dat aan het rechterframe waar te kiezen items getoond wordt in
het Chinees i.p.v. Nederlands of Frans.
Het wordt meestal gebruikt voor klanten die liever de gerechten in het Chinees zien
staan.
4.13.32

Print tot cards

Als men het dagtotaal uitprint met dit functie, wordt er nu ook gedetailleerd info
gegeven over de gebruikte betaalkaart en het bedrag met die kaart.
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4.13.33

Waiter control

“Waiter control” zal altijd aangevinkt staan.
Hier kan men de gepaste gebruiker kiezen om verder te werken in normale modus. Een
corresponderende wachtwoord wordt altijd gevraagd als men wilt inloggen.

4.13.34

Phone no discount

Leveringen krijgen geen kortingen als het aanstaat.
4.13.35

Comments after bill note

Hier kan men een extra notitie zetten bij de uitgeprinte rekening voor de klant.
Men kan voorbeeld speciale promoties opzetten zodat de klanten af van weten.
4.13.36

ComputerNo

Een gegeven nummer voor de computer.
4.13.37

No of zoons

De verschillende opgedeelde zones in de restaurant.
4.13.38

Country

Het land dat het programma gebruikt.
XudoX
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4.13.39

Fdm com port

Het poort dat aangesloten is aan black-box.
4.13.40

Data path

Plaats dat het programma plaatsvindt.
4.13.41

Btw/va.no

Men vult hier de BTW nummer in van de zaak.
4.13.42

Tel-S/ Tel-E / WM-E

Een scheiding maken tussen restaurant, levering en meenemen door nummers in te
vullen.
 Tel-S: gereserveerd voor restaurant.
 Tel-E: gereserveerd voor levering.
 WM-E: gereserveerd voor meenemen.

Bijvoorbeeld

Tel-s: 40 (1-39 nummers zijn behouden restaurant).
Tel –e: 61 (40-60 voor leveringen).
WM-E: 99 (61-98 voor meenemen).
4.13.43

Ok

opslaan en afsluiten. Het programma vraagt opnieuw op te starten
4.13.44

Cancel

Afsluiten zonder op te slaan. Het programma vraagt om opnieuw op te starten.
4.13.45

Set Waiter name

Aanmaken/modificeren van gegevens van ober met bijhorende paswoord.
Wanneer men geklikt heeft op dat knop, verschijnt er een bevestiging box.
Kies “ja” om verder te gaan “nee” om te sluiten. Een teksteditor kom tevoorschijn
wanneer men op “ja” geklikt heeft.
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Om een nieuwe ober toe te voegen: typ de naam gevolgd met “;” daarna een
persoonlijke paswoord van 4 cijfers.
Voorbeeld : een ober maken met naam “Luke” en paswoord “2984”.
Men moet dan Luke ; 2984 typen in teksteditor.

4.14 Veel gebruikte functies

Lade openen
(met paswoord
beschermd)

betaling

Voeg stippenlijnen toe
aan een rekening

Voeg stippenlijnen + het
woord“Met” toe aan een
geselecteerde rekening
Print drankbestelling
uit

Print bestelling
uit voor de
keuken

Print dranken uit
voor bar
en gerechten voor
keuken

Nieuwe
meeneembestelling
aanmaken

Nieuwe tafel aanmaken

4.14.1 Payment
Een nieuwe venster verschijnt wanneer men op dit knop drukt.
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Betaling met cash

Betaling met kaart

Rekening uitprinten

4.15 Bottom buttons

Nieuwe tafel aanmaken

4.15.1 Reservatie

Een nieuwe venster verschijnt wanneer u klikt op
reservaties.
XudoX
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Dag van aanvraag

Aantal personen

Gereserveerde dag

Betaalde voorschot

Cijfers worden gebruikt om een item te vermenigvuldigen met het gekozen cijfer.
Voorbeeld: wanneer men een item kiest en dan op 5 klikt, dan zal dat item 5 keer
weergegeven worden.
“-1” is om 1 aantal te verminderen van bestaande item.
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Keyboard aanroepen

Navigaties voor linker
frame
met kiesbare items

Karting knop

Timers voor werknemers

Tijd en naam
Vermelden
van een
meeneem

Verwijder alle termen
dat gelijk zijn aan 0

Voeg een extra info aan
Een item

Keyboard verschijnt wanneer men
klikt “Key”.
Dit werkt alleen als je nog
Openstaande rekening hebt.
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4.15.2 Korting

Definieer eigen korting in %

Dit scherm komt tevoorschijn
wanneer men klikt op “kort”
knop.
Het werkt alleen als er
al gerechten in de rekening
staan.

100% korting
Korting van 5%, 10% en 20%
op volledige rekening.

XudoX

februari 2015

41

Vink aan om
“add”, “delete”
en “min” functie te
kunnen gebruiken.

Delete een bestaande item
van een rekening

vermeerder bestaande item
in rekening met 1
bewaar informatie over
klanten. link
het met the gekozen rekening
is mogelijk.

Meeneembestelling aanmaken
verminder een item op een
rekening met 1.

Dit venster kom

tevoorschijn als men op “Phone”. Dit werkt alleen als men een bestaande rekening heeft
op rechter frame <table list>.

XudoX
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5 Database
In database kan je
bestaande items
modificeren of
nieuwe toevoegen.
Nadat je het
programma
opstart, kiest voor
“database”.

Een paswoord is
verplicht om
gebruik te kunnen
maken van dit
functie.

Kies dit

Dit verschijnt

XudoX
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Kiesbare categorieën

Een venster
verschijnt
wanneer u
op 1 van de
categorieën
klikt

XudoX

Saven en dan afsluiten

Afsluiten zonder op te
slaan

Bestaande items in het database
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Voeg item toe aan
menukeuzes

Check bestaande
menukeuzes

Append: dupliceer gekozen item en zet het achter de rest.
Delete: delete het gekozen item.
Replace: vervang het gekozen item met ingevulde waardes.
Move: verander de plaats van bestaande item.
Finish: opslaan en dan afsluiten.
Cancel: afsluiten zonder op te slaan.
Favorite: voeg items toe aan favorieten. Favoriete items zullen op het eerste
Pagina te zien zijn als men klikt op het gerelateerde categorie.
 Check: check bestaande favorieten.

6 Employee
managem
ent

XudoX
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Een paswoord is
verplicht om dit te kunnen
gebruiken

Kies dit
Hier kan u werknemers beheren.

Werknemers id





Werknemers naam

Te kiezen job

4 digits
wachtwoord
gelinkt aan
werknemer

Add: Knop dat gebruikt wordt om een nieuwe werknemer toe te
voegen. Vul de gevraagde gegevens in dan klikt op “Add” om het personeel toe te
voegen in het systeem




XudoX

Modify: Gebruikt om info’s van bestaande personeel te wijzigen.
Delete: Om een personeel te verwijderen van het systeem.

Save/Exit: Sla alle wijzigingen op en sluit “staff management”.
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slaan.

Cancel: “staff management” afsluiten zonder wijzigingen op te

“Start” button: Een knop voor de werktimer te laten beginnen lopen
voor een personeel.
kies 1 van het bestaande personeel en klik op “Start”.

“End” button: Het wordt gebruikt om de werktimer te stoppen van een
personeel. Kies het werkende personeel en klik op “End”.

XudoX
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