
 

Lojalitetsprogrammer. 

Grunnleggende. For de som har flere butikker i en kjede, så kan lojalitetsprogrammet benyttes på 

tvers av butikkene. Eksempelet som brukes her er hver tiende sekk med hundefor gratis. 

Oppsett av lojalitets tellere; 

1.  
2. Gå til Admin -> Oppsett -> Programinnstillinger -> Rutiner -> Definer lojalitetsprogram. 



 

3.  
4. Klikk på «Legg til teller» knappen. 

5.  
6. Klikk på «Rediger» linken ved «Ny teller» 



 

7.  
8. Legg inn et mer forstående navn på telleren (1) og klikk på Oppdater linken (2) 

9.  
10. Klikk på «Velg» linken ved den telleren du har opprettet. 

11.  
12. Klikk på «legg til bruker» knappen(1) og den lokale lisensen får tilgang til 

lojalitetsprogrammet. Med denne knappen kan du også legge til andre brukere -> dvs. 

butikker. I så fall trenger du lisensnummeret til aktuelt butikk. Dette finner du under admin-

>oppsett->programinstillinger->Firmainfo. 

13. Klikk på «Legg til program»-knappen (2) 

14.  
15. Klikk på «Rediger» linken foran «Nytt program» 



 

16.  
17. I feltet «Navn» (1) skriver du inn hva programmet heter. 

18. I feltet «Poeng» (2) skriver du inn hvor mange poeng 1 kjøp av produktet skal tilsvare. 

19. I feltet «Poeng for gratis» (3) Skriver du inn antall poeng som må til for å utløse gratis.  

20. Huk av «Autorabatt» (4) 

21. Klikk på «Oppdater»-linken (5) 

22. Noter deg programnummer (6). Dette skal brukes i pckasse. 

23. Nå har du opprettet et lojalitetsprogram med en teller. 

 

Knytte produkter til lojalitetsprogram; 

1.  
2. Gå til Admin -> Varer -> Vareliste 

3. Dersom «Lojalitetsprogram» og «Lojalitetskorttype» kolonnene er synlig går til til punkt 6 

4. Høyre klikk på en av kolonnene. 

5.  
6. Klikk på «Velg kolonner» 



 

7.  
8. Marker «Lojalitetskorttype» (1) og klikk på -> (2) 

9. Marker «Lojalitetsprogram» (3) og klikk på -> (2) 

10. Marker «Lagre oppsett» (4)  

11. Klikk på «OK» (5) 

12. Finn varene i varelista som skal være med på lojalitetsprogrammet. 

13.  
14. Velg «Lojalitetskorttype» ; 

Skan -> betyr at kunden må et «lojalitetskort» med strekkode på som identifiserer 

avtalen. En del leverandører har slike ferdig trykt opp. Eks. trump bonus 

Angi -> betyr at man må skrive inn serienummer for avtalen. 

Mobilnr -> betyr at man må angi mobilnummer for avtalen. Dette er vel kanskje den 

enkleste løsningen hvis man har flere butikker og ikke bruker forhåndstrykte 

fordelskort. 



 

Kundenr -> betyr at man må velge kunde for avtalen. Denne fungerer ikke hvis man 

har flere butikker. Denne er brukt i eksempelet nedenfor. 

15. Skriv inn lojalitetsprogram nummer som ble notert i punkt 22 i oppskriften ovenfor. 

16. Gjenta for alle varer som skal være med i lojalitetsprogrammet. 

17. Klikk på OK for å lagre. 

18. Ferdig 

Eksempel brukt i butikk; 

 

1. Velg kunde. 

2. Slå inn varene. 

3. Her ser du at 10. gangen varen selges, så blir det automatisk gitt rabatt. 

Favorittknapp – Sjekk saldo på lojalitetsprogram; 

1. Gå til admin->Grunnregistre->Favoritter 



 

2.  
3. Klikk på knappen du vil bruke (1) 

4. Skriv inn Navn på knappen (2) 

5. Skriv inn kommando %%%z (3) 

6. Klikk på «Lukk» -knappen (4) 

7. Du har nå fått en favorittknapp i kassa for å sjekke saldo på de lojalitetsprogrammen kunden 

er med på. 

 

 


