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Inleiding 
De Vectron kassa bieden de mogelijkheid om middels een optie programmeren vanuit omzetgroep 

aan te gegeven dat bepaalde artikel instellingen niet bij het artikel worden vastgelegd, maar moeten 

worden overgenomen van de omzetgroep waaraan het artikel is gekoppeld. 

Sommige kassaleveranciers maken daar handig gebruik van. Alleen voor eindgebruikers is dat wel 

iets waaraan gedacht moet worden. Binnen Compad Store Automation is een optie aanwezig 

waarmee programmeren vanuit omzetgroep voor alle artikelen standaard aangezet kan worden.  In 

deze documentatie kunt u nalezen hoe u deze optie kunt instellen en kunt gebruiken. 

Algemene instellingen 
Middels de algemene optie programmeren vanuit omzetgroep zorgt de software er voor dat alle 

artikelen die naar Vectron Commander worden gestuurd automatisch het kenmerk programmeren 

vanuit omzetgroep wordt meegestuurd. U kunt deze optie eventueel op artikelniveau overschrijven. 

Om de algemene optie programmeren vanuit omzetgroep in te schakelen volgt u de volgende 

procedure: 

1. Ga in Compad Store Automation naar Extra | Opties 

2. Klik op de rubriek Artikelbeheer 

3. Klik op de opdrachtknop Overige artikel instellingen 

4. Schakel de optie Programmeren vanuit omzetgroep in of uit. 

5. Klik op de opdrachtknop Ok 

6. Klik op de opdrachtknop Ok om het instellingen venster te sluiten 

Wanneer u de bovengenoemde optie inschakelt dan worden alle artikelen die naar Vectron 

Commander worden gestuurd standaard optie programmeren vanuit omzetgroep meegestuurd. Is 

deze optie uitgeschakeld, dan wordt deze optie standaard niet meegestuurd. 
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Artikelniveau 

De eerder genoemde optie is vooral erg handig wanneer uw kassaleverancier de artikelen 

programmeer op basis van de omzetgroepen groepen. U hoeft dan enkel het artikel in de juiste 

omzetgroep in te delen en vervolgens kunt u de artikelen juist op de kassaregistreren. 

Echter er kunnen situaties voordoen wanneer programmeren vanuit omzetgroep niet handig is. Denk 

hierbij aan specifieke artikelen zoals zogenaamde open prijs artikelen (ook wel de diverse toets 

genoemd). 

Binnen Compad Store Automation is het mogelijk om op artikelniveau de instelling programmeren 

vanuit omzetgroep te overschrijven door het volgen van het onderstaande stappenplan: 

1. Ga in Compad Store Automation naar verkoop | artikelen onderhouden 

2. Lokaliseer het artikel waarvoor u de optie programmeren vanuit omzet wilt wijzigen 

3. Klik op de opdrachtknop Wijzigen om het venster verkoopartikel weer te gegeven 

4. Klik op de rubriek Kassagegevens Algemeen 

5. Middels de keuzelijst Prog. Vanuit artikelgroep kunt u kiezen voor de optie: Algemene 

instelling, Ja of Nee. 

 

Wanneer u kiest voor Algemene instelling dan wordt het programmeren vanuit de 

omzetgroep bepaald door de algemene programma instellingen. Kiest u voor de optie Nee, 

dan wordt voor dit artikel de optie programmeren vanuit omzetgroep standaard 

uitgeschakeld en bij de optie Ja wordt optie programmeren vanuit omzetgroep standaard 

ingeschakeld. 

 

6. Klik op de opdrachtknop Ok om de wijziging op te slaan. 


