IZETTLE KÄYTTÖOHJEET (SIVU 1)
IZETTLE BRUKSANVISNINGAR (SIDA 2)
iZettle
Jokaiselle joukkueelle avataan 1 tili/joukkue. Tili avataan rahastonhoitajan
nimellä. Rahastonhoitaja saa kutsun iZettele-tiimiltä ja hyväksymällä
kutsun saatte tilinne käyttöön. Näillä tunnuksilla (rahastonhoitajan
sähköpostiosoite + salasana) käytätte iZettlea. Saatte vain yhdet tunnukset
per joukkue. Huomioikaa, että nämä joukkueiden tilit ovat ÅIF ry:n alla
(liitetty ry:n tiliin), joten ette pysty itse avaamaan tilejä. Kun tarvitsette
iZettlen käyttöönne, niin ilmoittakaa asiasta viimeistään viikkoa ennen
sähköpostiosoitteeseen info(at)adalens.com. Sovimme varauksen
yhteydessä, tai viimeistään viikkoa ennen, laitteen noudosta ja
palautuksesta.

iZettle käyttö:
- Lataa puhelimeen tai tablettiin iZettle-sovellus.
- Laite toimii bluetooth yhteydellä, eli muistakaa kytkeä bluetooth
päälle.
- Kun kirjaudutte iZettle kassajärjestelmään laite ohjeistaa miten
yhdistätte puhelimen tms maksupäätteeseen.
- iZettlessä on valmiina muutama tuote (kahvi/tee, virvoitusjuoma jne)
joita voitte käyttää, huomioittehan että summa on aina annettava
(nyt oletus hintana 0,00 eur).
- Voitte myös käyttää iZettleä ilman näitä valmiita tuotteita; syötä
ensin summan ja halutessa voi vielä antaa tuotteelle kuvauksen
lisäämällä sen kenttään jossa vihreä teksti "lisää kuvaus" (summan ylätai alapuoella).
- Me autamme laitteen käytössä, jos on kysyttävää.
- Myyntitapahtuman-/tilanteen jälkeen kirjaudutaan ulos
kassajärjestelmästä.

Myynnit: iZettle maksaa asetuksissa olevalle ry:n tilille myynnin tuotot.
Tuotoista iZettle vähentää myyntipalkkion, joka on 2,75% myynnistä.
Myyntisumma tilitetään teidän tilillenne kahden viikon sisällä
myyntitapahtumasta ja rahastonhoitajalle lähetetään myyntiraportti
kirjanpitoa varten.

iZettle
Åt varje lag öppnas 1 konto/lag. Kontot öppnas på kassörens namn. Izettleteamet skickar en inbjudan till kassören och genom att godkänna denna
inbjudan får ni kontot till ert förfogande. Izettle används i fortsättningen
med dessa koder (kassörens mail + lösenord). Ni får enbart ett konto som
används gemensamt för hela laget. Observera att dessa lags konton finns
under ÅIF rf (linkat till rf:s konto), så ni kan inte öppna konton själva. När
ni önskar låna Izettle så ber vi er vänligen informera om behovet senast en
vecka före till e-post adressen: info(at)adalens.com. Vi kommer överens om
apparatens upphämt samt tillbaka hämtande i samband med reserveringen,
eller senast en vecka före.

iZettle användning:
- Ladda ner Izettle appen i telefonen eller tabletten.
- Kom ihåg att aktivera bluetooth, för apparaten fungerar med
bluetooth.
- Vid inskrivning på Izettles kassasystem får du instruktioner om hur du
bör göra för att förena telefon (el. motsvarande) till
betalningsterminalen.
- Izettle har redan färdigt insatt några produkter (kaffe/te, läskdryck
mm) som ni kan använda, observera dock att summan alltid måste
anges (alla produkter har nu priset 0,00 eur).
- Ni kan även använda Izettle utan dessa färdigt öppnade produkterna:
mata först in summan för hand och sedan om ni önskar beskrivning på
produkten, kan ni tillägga en sådan. Beskrivningen läggs till i fältet
med den gröna texten ”lägg till beskrivning” (under eller över om
summan)
- Vi hjälper givetvis till vid behov.

- Efter försäljningshändelsen-/tillfället loggar man ut från
kassasystemet.
Försäljning: Izettle betalar försäljningen till det rf:s kontot. På
försäljningen tar IZettle en provision på 2,75 % av summan.
Försäljningssumman betalas in på ert konto inom två veckor från
försäljningsdatum och kassören får en försäljningsrapport till bokföringen.

