
PCK Waiter 1.0 

 
App til Android 

  



Det er ingen konfigurasjon av applikasjonen. 
(Den spør på det trådløse nettet om hvor PCKasse serveren befinner seg.) 

Det første man gjør er å velge hvem man er: 

 

Deretter oppfriskes data i terminalen: 

 

  



Man er nå logget inn og kan begynne å selge. 

Startbildet er lik favorittmenyen definert i PCKasse 
Menygruppene er lik favoritt-fanenavnene

 
Varene er sortert slik de er lagt opp på favorittfanen i 

PCKasse: 



Hver servitør kan også legge opp sine favoritter: 

Ikonet med hjertet på. 
(Oppsettet gjøres i kassebildet i PCKasse med %%n1) 

 

 

: Går til hovedmenyen 

: Viser dine favoritter 

: Velger alternativer for siste varelinje 

: Betal, splitt osv 

: Parkerer ned på bord 



Linjen på toppen er alltid siste ordrelinje som er lagt til. 

Når man klikker på den så ser man hele ordren: 

 

Her kan man sveipe til venstre for å senke antallet eller til 

høyre for å øke det. 

  



Man kan også klikke på linjen for å få opp en liten meny: 

 

Endre alternativer vil åpne bildet for å 

endre på alternativene for varelinjen. 

Slik som potetvalg og stekevalg etc. 

 

 

Bytt regel vil kunne overstyre om det 

skal være forrett, hovedrett eller 

dessert, dersom dette er i bruk i 

PCKasse: 

  



Ved å klikke på disketten nede til høyre vil man parkere 

ordren ned på et bord: 

 

Man angir bare bordnummer og varene lagres ned på bordet 

og slås eventuelt sammen med eksisterende varer. 

  



Man kan også betale direkte ved å klikke på meny ikonet 

(nest til høyre) og så velge betal. 

 

 



På samme meny kan man også velge å betale parkerte bord, å 

splitte bord for betaling eller for å parkere ned på et annet 

bord: 

 

Her sveiper man også til venstre eller høyre for å velge antall, 

men kan også klikke for å få opp en meny 

Så velger man om det skal betales eller parkeres ned på et 

bord. 

Verre er det ikke! 


