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LOOMIS VERKKOPALVELUS BRUKSANVISNING 

 

Logga In 

 

 

 Gå till verkkopalvelu.loomis.fi 

 Logga in med ert användarnamn och 
lösenord. Användarnamnet är er e-
post adress och lösenordet har Ni 
fått som e-post. 

 På nästa sida frågar programmet ef-
ter den aktuella säkerhetskoden. 

 Ni får automatiskt en lista på nya sä-
kerhetskoder, när alla koder har 
använts.

 

Växelorder 

 Välj under Kontanter Ut Retail-> 
Växelorder 

 Vid behov, välj önskad kund 

 Ange leveransdatum 

 Ni kan ange referens nummer eller 
meddelande till beställningen. 

 Specificera per valör det Ni behöver, 
antingen via kvantitet eller belopp. 

 Tryck ”Lägg Order” 

 Kvitto på ordern öppnas som PDF-fil. 

Växelorder/Orderschemaläggaren

 

 Välj önskad kund  

 Dubbelklicka på önskat leveransda-
tum 

 Specificera per valör det Ni behöver, 
antigen via kvantitet eller belopp.  

 Ordern visas i kalendervyn som en 
svart symbol. 
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Rekvisitaorder 

 

 

 Välj  under Kontanter Ut  Retail-> 
Rekvisitaorder 

 Vid behov, välj önskad kund 

 Ställ in leveransdatumet 

 Specifiera önskad rekvisita. 

 Kvitto på ordern öppnas som PDF-fil.

 

Redovisnings blankett 

 Välj under Kontanter In -> 
Redovisnings blankett 

 Ange påsens säkerthetsnummer utan 
bokstäver. 

 Ett nytt fönster öppnas där Ni kan ange 
de pengar Ni redovisar. Tryck sen på 
OK. 

 Övriga ospecificerade mändger kan 
matas in i andra belopp-fältet. 

 Som datum kan Ni välja till exempel 
datum för försäljningen. 

 Fyll i antingen referens nummer eller 
meddelande. 

 Från förhandsgranska kan Ni granska  
redovisningen. Den är ännu inte 
sparad. 

 Tryck på Lägg Order när Ni vill göra er 
redovisning.  

 Skriv ut pdf-dokumentet, vik den i tre 
delar, och lägg den i påsen med 
pengar. 

 

 

 

Logga Ut 

 

 Ni Avslutar sessionen genom att trycka 
på Logga Ut till höger.

 


