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Kassaprogram 5.0 klart!
Kassaprogram 5.0 är
äntligen klart och finns att
ladda ned från min
webbplats.
Den nya versionen har
förbättrats rejält, varvid
det finns fler nyheter än
någonsin att presentera.
• Under Försäljning har en
ny kolumn dykt upp som
heter Ersättning och som
visar värdet av respektive
färdbevisförsäljning i
felräkningspengar och
bonus.
• Nya biljettinköp har
flyttats till en mer logisk
plats. Numera summeras
även dina biljettinköp där,
vilket du kan ha nytta av
när du vill prova olika

kombinationer av vad du
kan köpa för de pengar du
har att handla för.
• För varje gång du klickar
på knappen Skapa kopia i
arbetsboken, lägger sig en
kopia direkt till höger om
din redovisning med ett
namn som är döpt med
datumstämpel och vad du
fyllt i under Arbetsplats
och tider. Samtidigt skapas
ett par nytillkomna flikar:
Trafikdygnsstatistik och
Arbetsplatsstatistik som
erätter fliken
Försäljningsstatistik från
förra versionen. Om de
redan finns, raderas de och
skapas på nytt.
• Fliken Trafikdygnsstatistik
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visar din
försäljningsstatistik dag
för dag. Fliken

Arbetsplatsstatistik

grundar sig på samma data,
men är sorterad efter
arbetsplats och därefter
tider, för att du lätt skall
kunna se hur mycket du
brukar sälja vid ett
specifikt pass. Se exempel
från min statistik på nästa
sida.
• I flikarna
Trafikdygnsstatistik och

Arbetsplatsstatistik

beräknas även de
ackumulerade
felräkningspengarna för
respektive biljettyp.
• En ny knapp har tillkommit

som heter Kopiera
kassainnehav. Den har du
stor hjälp av när du vid ett
annat pass, samma dag eller
någon annan dag, använder
samma kassa som du haft
tidigare. Istället för att
knappa in Ingående balans
på nytt med tillhörande
Arbetsplats och tider,
kopieras denna data
smidigt över till din
arbetsyta i fliken Tims
kassaprogram 5.0. Om du
saknar biljettyp av något
slag, kommer ett
meddelande att upplysa dig
om det. Förutom detta
påminner programmet varje
gång om att justera
eventuella start- och
sluttider.

• Allt kassainnehav som du

eller programmet för in i
Ingående balans, förs
samtidigt in automatiskt
under Utgående balans.
Denna finess innebär att du
enbart behöver justera
eventuella förändringar
som uppstått när du skall
avsluta ditt pass.
• De knappar som går att
klicka på från de flikar där
de förekommer, har en väl
synlig text i svart. De
andra knapparna har en vit
text som knappt syns, och
går inte att klicka på, vilket
minskar risken för misstag.
• De arbetskopior du skapar
genom att klicka på Skapa
kopia i arbetsboken är inte
längre möjliga att göra
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ändringar i, vilket minskar
risken för misstag. Du kan
dock fortfarande byta
namn på flikarna.
I den bildrika manualen
finns utförliga beskrivningar
av momenten. Här citerar
jag innehållsförteckningen:
• Förord
• Nyheter

• Vad är ett makro?
• Makroinställningar
• Programmets layout

• Första passet med 7500
•
•
•
•
•

kronor i kassastorlek
Nya biljettinköp
Redovisning
Skapa kopia i arbetsboken
Trafikdygnsstatistik
Arbetsplatsstatistik

• Kopiera kassainnehav
• Differenshantering

Lathund för biljetter och pengar

• Trafikdygn och
•
•
•
•
•

Förr i tiden hade vi
stationskassa
praktiska och bra lathundar i
Försäljning av biljetter till spärrarna. De var skapade i
kollegor
kombinationer och var till
Statistik för genomgågna
stor hjälp, i synnerhet när
exempel
man skulle köpa påfyllning
Exceltips
från stationsvärdarna. Men
Viktig teknisk information
vart tog dessa lathundar
Avslutning
vägen? Är det lättare att
Tim Söderström räkna idag?

Felräkningspengar och bonus
Facket har förhandlat om
felräkningspengar med sex
promille för de färdbevis
som vi säljer. Vad avser
turistkorten har det utöver
felräkningspengarna
förhandlats fram något som
kallas för bonus.
I bilden nedan finns en
tabell som visar hur mycket
pengar respektive del
genererar av respektive
biljettyp. Under summa
återfinns den totala
ersättningen per biljett.
Tabellen gäller fram till
införandet av SL Access,

med reservation för en
eventuell prisjustering.
Första utbetalningen av
ersättning med bonus skall
ske januari 2009 och avse
perioden mellan 080505081130.

På min webbplats finns nu
några lathundar samlade på
två blad att ladda ned. En för
kombinationer av
kontantkuponger till helt och
reducerat pris, en för
kombinationer mellan
förköpsremsor till helt och
reducerat pris.

Kombinationslathundar
Kombinationslathundar är
oerhört lätta att avläsa.

1
2
3

110
220
330

1
180
290
400
510

2
360
470
580
690

3
540
650
760
870

På bilden ovan antar vi att
du skall sälja två
I Kassaprogram 5.0 är
förköpsremsor till helt pris
begreppen felräkningspengar och en förköpsremsa till
och bonus samlade till
reducerat pris. I den
begreppet Ersättning.
horisontella axeln ser du att
två förköpsremsor till helt
Observera att ersättningen pris kostar 360 kronor och i
för felräkningspengar och
den vertikala axeln ser du att
bonus inte är individuell.
en förköpsremsa till
reducerat pris kostar 110
Tim Söderström kronor. Följ raden och

Biljettyp
Kontantkuponger Helt pris
Kontantkuponger Reducerat pris
Förköpsremsor Helt pris
Förköpsremsor Reducerat pris
24-timmarskort Helt pris
24-timmarskort Reducerat pris
72-timmarskort Helt pris
72-timmarskort Reducerat pris
72-timmarskort Plus Helt pris
72-timmarskort Plus Reducerat pris

Värde 6 ‰
1 % 1,2 % 1,18 % Summa
20 kr 0,12 kr
0,12 kr
12 kr 0,072 kr
0,072 kr
180 kr 1,08 kr
1,08 kr
110 kr 0,66 kr
0,66 kr
100 kr 0,60 kr 1,00 kr
1,60 kr
60 kr 0,36 kr 0,60 kr
0,96 kr
200 kr 1,20 kr 2,00 kr
3,20 kr
120 kr 0,72 kr 1,20 kr
1,92 kr
250 kr 1,50 kr
3,00 kr
4,50 kr
170 kr 1,02 kr
2,006 kr 3,026 kr
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kolumnen tills de möts och
då har du summan av
kombinationen, i detta fall
360+110=470 kronor. Jämför
gärna tiden med en
miniräknare, där du måste
trycka på minst åtta knappar
innan du har resultatet!

Andra lathundar
Förutom
kombinationslathundarna,
har jag även skapat andra
lathundar för alla biljettyper
som vi säljer, samt för några
pengarvalörer. Till höger
illustrerar jag hur en av
dessa lathundar fungerar.

Veolia-Transport vill
återinföra lathundar?
Med tanke på hur alla
sorters lathundar kan
underlätta arbetet för
personalen, vore det
tacksamt om vår
arbetsgivare återinför dem i
pannån ut med
arbetsplatserna. Antingen de
lathundar som ligger ute på
min webbplats, eller egna
lathundar. TACK!
Tim Söderström

Pris för en kontantkupong till helt pris
1
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20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
220
240
260
280
300
320
340
360
380
400
420
440
460
480
500
520
540
560
580
600
620
640
660
680
700
720
740
760
780
800

Kontantkuponger Helt pris
820 1620 2420 3220
840 1640 2440 3240
860 1660 2460 3260
880 1680 2480 3280
900 1700 2500 3300
920 1720 2520 3320
940 1740 2540 3340
960 1760 2560 3360
980 1780 2580 3380
1000 1800 2600 3400
1020 1820 2620 3420
1040 1840 2640 3440
1060 1860 2660 3460
1080 1880 2680 3480
1100 1900 2700 3500
1120 1920 2720 3520
1140 1940 2740 3540
1160 1960 2760 3560
1180 1980 2780 3580
1200 2000 2800 3600
1220 2020 2820 3620
1240 2040 2840 3640
1260 2060 2860 3660
1280 2080 2880 3680
1300 2100 2900 3700
1320 2120 2920 3720
1340 2140 2940 3740
1360 2160 2960 3760
1380 2180 2980 3780
1400 2200 3000 3800
1420 2220 3020 3820
1440 2240 3040 3840
1460 2260 3060 3860
1480 2280 3080 3880
1500 2300 3100 3900
1520 2320 3120 3920
1540 2340 3140 3940
1560 2360 3160 3960
1580 2380 3180 3980
1600 2400 3200 4000

Pris för två block och 32 lösa kontantkuponger till helt pris
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4020
4040
4060
4080
4100
4120
4140
4160
4180
4200
4220
4240
4260
4280
4300
4320
4340
4360
4380
4400
4420
4440
4460
4480
4500
4520
4540
4560
4580
4600
4620
4640
4660
4680
4700
4720
4740
4760
4780
4800

