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Shopmodul i Exceline 
Shopmodulen i Exceline er laget for å ivareta kassefunksjonen for salg av varer og tjenester som ikke 

er knyttet til medlemskapet. Salg kan foregå kontant/terminal, à konto eller med gavekort. Modulen 

inneholder varelager, slik at du til enhver tid kan se lagerbeholdning, varelagerverdi etc. Det er mulig 

å knytte til PC-kasse og strekkodeleser. 

Bruk av Shop er utførlig beskrevet i brukerveiledningen til Exceline. 

 

Oppsett: 

1. Gå inn på Diverse-Shop-Kontoplan og legg inn alle regnskapskontoer som er involvert. 
Konferer med regnskapsfører hvis du er usikker. 

2. I Diverse-Shop-Vareliste legger du inn alle varene. 
3. Øverst til høyre- når du legger inn ny vare, kan du legge inn tall fra 1-40 på Hurtigtast hvis du 

ønsker å legge inn egne hurtigtaster på de mest solgte varene. Hurtigtastene er fordelt på to 
faner inne i Shoppen. 

 

Salg: 

Det er to metoder for å selge varer. Du kan enten søke opp kunden i Kundeliste og selge varer fra 

fane 12-Shop. Da får du muligheten til å selge à konto i tillegg til at du får historikk på hva en kunde 

har kjøpt. Den andre muligheten er kontantsalg hvor du går direkte inn på Shop fra hovedmenyen. 

 

Rapporter: 

Det er flere rapportmuligheter. I salgsmenyen har du mulighet til å foreta dagsoppgjør og skrive ut 

dette. I Diverse-Shop-Vareliste har du mulighet til å skrive ut varelister, varetelling, varelagerverdi 

etc. 

Under Rapporter-Salgsrapporter har du følgende muligheter: 

1. Shopsalg – Viser hvert enkelt salg i valgt periode. 
2. Salg pr vare – Rapport over hvor mye det er solgt av hver vare og avansen. 
3. Salg pr konto – Omsetning på regnskapskonto. 
4. Dagsoppgjør – Liste over dagsoppgjørene i perioden. 

 

De fleste regnskapsførere bruker Salg pr konto for en hel måned som bokføringsbilag. 


