DillerKundeklubb
Installasjons-Manual
INTRO
DillerKundeklubb er en applikasjon lar kunder benytte kuponger og klippekort hos gjeldende
butikker. Salgsinformasjonen blir sendt tilbake til Diller slik at målrettet reklame, statistikk o.l.
kan utføres.
For å benytte applikasjonen må butikken være kunde hos Diller og ha PCKasse.
Normalt bruk foregår som følger:
1.
2.
3.
4.

Benytt Diller kundeklubb-knappen i kassebildet
Tast inn kundens telefon-nummer.
Du får et vindu med oversikt over kundens tilgjengelige rabatter.
Velg rabatten kunden ønsker å ta i bruk og antallet som skal brukes ved å trykke flere
ganger (om tilgjengelig).
5. Kjør denne rabatten manuelt i PCKASSE
6. Trykk OK.
7. Rabatten blir tatt i bruk og sendes til Diller. Kjøpsinformasjonen blir sendt til Diller på
intervall i etterkant.

INSTALLASJON
Gå til linken: http://www.pckasse.no/addons/Diller/ for nedlastning
NB! Det kan dukke opp Windows skjermer under nedlastning og installering som spør om du
stoler på utgiver PCK AS av programmet. Disse må du trykke deg gjennom og godkjenne
gjennom utvidede valgmuligheter for å fortsette.
Når programmet starter første gangen, vil du bli møtt av «Oppsett skjermen»

Denne må fylles ut for å kunne fortsette. Feltene betyr følgende:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Server: Navnet på serveren som skal benyttes.
Database: Navnet på databasen som skal benyttes
Windows Authentication: Benyttes om det er lokal database uten brukernavn og
passord
Brukernavn: Brukernavn på serveren som skal benyttes
Passord: Passord på serveren skal benyttes.
Butikk Id: Verdi du får fra Diller (Store Id).
Avdelings Id: Avdeling hos Diller (Department Id).
API-Nøkkel: API nøkkelen som kommer fra Diller.
«Denne maskinen brukes som sendemaskin»: Denne avhukingen brukes på maskinen
som skal brukes til å sende data til Diller og ha en oppgave i oppgaveplanleggeren.

Når feltene er fylt inn så trykker du Lagre-knappen for å sjekke om alle detaljene er korrekte.
Du vil bli møtt med feilmeldinger om Server informasjonen, Butikk ID eller API nøkkel ikke
stemmer. Om du vil endre i senere tid ligger det informasjon i Kommando-seksjonen lengre
ned.

Når alt er korrekt utfylt vil følgende trinn skje i bakgrunnen:
•

•
•

Opprettelse av en egen side i PCKasse kalt «Diller» med knappen «Diller
Kundeklubb» som kan tas i bruk med en gang uten mer oppsett. Har du ikke lagt til
sider eller varer fra før vil bare knappen komme
Opprettelse av en oppgave i oppgavebehandleren som kjører hver 8-ende time med
all salgsinformasjonen som er ny siden sist kjøring.
Opprettelse av tabellen zDillerCustomerClub i PCKasse databasen (helt nederst).
Denne inneholder feltet isRunning som indikerer om programmet holder på å sende
informasjon til Diller eller venter (0 betyr at den venter, 1 betyr at den sender). Det
andre feltet er LastRun som oppdaterer seg automatisk etter hver kjøring. Siste er
versjon av programmet for kontroll.

OPPGRADERING FRA TIDLIGERE VERSJON
Vi har foretatt mange større endringer i bakgrunnen som automatiserer installasjonsprosessen
og videre oppgraderinger av programmet. Oppsettet må fylles ut, men Oppgaven og Favorittkommandoen oppdateres automatisk etter dette, gitt at kommandoene var hentet fra forrige
installasjonsmanual.

BRUK FRA PCKASSE
Du er nå klar til å ta programmet i bruk. Trykk på favorittknappen i kassebildet, som gjør at du
får opp dette bildet der du skal angi kundens mobilnummer:
Ved å trykke OK skjer en av to ting:
1) Det er første gang kunden er innom og
ønsker å bli medlem. Når mobilnummeret
bli angitt og OK blir trykket vil en SMSskjermen dukke opp som vist nedenfor.
2) Om kunden derimot er medlem og skal
benytte seg av en kupong, eller bare se om
de har en de kan benytte på dette salget vil
kupongskjermen dukke opp.

SMS skjerm
Følgende er SMS skjermen:

Her bekrefter eller avkrefter kunden om han/hun har lyst til å registrere seg som medlem hos
Diller ved bruk av Send SMS-knappen. Alternativt kan dette avbrytes ved Avbryt-knappen eller
krysset i hjørnet.

Kupong skjerm
Følgende er Kupong skjermen:

Alle kontrollene på skjermen betyr og gjør følgende:
•
•
•
•

•

•
•
•

Medlem: Viser medlemmets navn og telefonnummer.
Medlemsnivå: Hvilket medlemsnivå kunden har hos Diller.
Poeng: Antall poeng kunden har hos Diller.
«Dette er en test med follower remark…» Follower remark: En liten kommentar på
kunden som info til de i kassa. Enden av kommentaren blir kuttet vekk om den er for
lang.
Kupong og klippekort seksjon:
o Antall er antall av kupongen\klippekortet som benyttes
o Farge vil si at linjen er aktiv og vil bli benyttet.
o Kupong ID er identifikasjon fra Diller på kupongene.
o Beskrivelse er hva kupongen/klippekortet er for.
o Rabatt er kroner eller prosentrabatt når den benyttes.
o Gjenstående er antall bruk som gjenstår av kupongen/klippekortet
o Fjern antall brukt en knapp som benyttes for a sette antall tilbake til 0 om du
f.eks. trykker en gang for mange, eller en feil kupong.
Opprett Kunde i PCKasse-knappen: Legger kunden til i PCKasse. NB! Denne funksjonen
er ikke for kasser med sentral kundesynk.
Avbryt-knappen: for å lukke programmet uten å benytte noen kuponger/klippekort. Du
kan også benytte krysset i hjørnet som vanlig.
OK-knappen. Bruker kupongene og antallet som er valgt i kupongbildet over.

Så lenge kunden er registrert med telefon nummer i både PC-kasse og hos Diller trenger ikke
knappen å benyttes for å registrere salget på kunden, og favoritt-knappen brukes dermed bare
for å benytte kuponger.

AVINSTALLERING
Ved ønske om avinstallering av programmet kan man benytte vanlig avinstalleringen via
Kontroll Panel for å fjerne selve programmet fra PCen. Dette fjerner derimot ikke knappen fra
kassa eller Oppgaven i oppgavebehandleren da disse må fjernes manuelt. For
oppgavebehandleren; høyreklikk på DillerFollowerUpdater oppgaven og trykk slett. Favorittknappen i PCKasse slettes på vanlig måte.

KOMMANDOLISTE
Denne listen over kommandoer skal bare benyttes under instruksjoner for endringer.
Oppsett: I feltet du vanligvis taster inn tlf.nr til kunden i PCKasse skriv «-setup» for å få opp
oppsetts skjermen igjen.
Send: I feltet du vanligvis taster inn tlf.nr til kunden i PCKasse skriv «-send» for å starte en
sending.

Manuel benyttelse utenfor PCKasse gå til command prompt og bruk:
http://www.pckasse.no/addons/Diller/DillerKundeklubb.application?xxxxxxx
x-ene står for kommandoen/tlf nummeret du ønsker å benytte.
Kommando på favorittknappen ved behov for manuell innlegging:
%%%#oml2rjCZIu5wCAOrbWlyRw==|vJma9wfm3PtBuSDaGI4VpY+ujI0tcsepaxmIi5QTTPQx+S5ik4JPkuGd2jvi48uw40B0SwF34SXBGKwQMMxSqf
5HjPCTMMX+SIu9lC04Sf/+uNg+BCpZAlozmz8RT5zTetXUKEGDdhEczbti+oL2rCJzJXidwPeTt5q+d+y9CzN+Rii03YN8Kn+ey5OY976XhxBJ7aOhbYnx6
GOLsukPmHsyjdQl5dfCasT2H+jIFe2JX5ck5XjCoUR8FUNllaeCJg8KjE0n2YwjAyC49pK7VIMT61c36jNeOH343ILtmDIlkOH7iG1xe4gtKAEmB/uQ2s4sY
i0WMvz4vmzsRBggxT69KSjc2uM1HEA8eS0wKsiruxjeMLYDBz7hBGQ1GmZ8r0283weO6VEdBwBTyAQGJev0GFXNe4w4SfetM5aMNeKX5yCLMeyi
1x/H7eoWzuanT+L3KtMPTWha5ee08j1HbdLYJXTgNWcs0NZSVzsNbsO0XcWXeXW3w1ACb6yrdxCQdJRxolPoq5cwXDwnXJV9ChIJngyK15MH4Wzc
dFOGbaMYCUs3K3c6dCvch+/bc4nUsMa8UEmJwg14h+StleMO0Xv8n5vUy1UdE1uctX8GOIdjgdEZblnJ0L9edcVUPK0YeZKLVxYKx79dIVn0M4ToS4l
Aif+I/fAz/nHMwl1vLGmMJU/j9DLHB1mDCwMwrZEZ6LomTACD6pw6fRQoB20KUhs3zegTupXs9PjAYVAmvbmsdiWPPJkWA876bPja+sATPwc+q6t
u3J8XfdYp2LLIZRAhZzyszs3hjHVj8o2segM1B93zV+i30UfEC3vocw8NlhMYQDsrVQunzndfWPf8azaNa+JZf+BIbHkpB9p84vvnu38sXL7eY5lnPK1Slw
Nd3GSIBdLmFDW5iqDo2qyjWCkqdMhNQqfB7vOXnYIgLYKA6w3lZvClT40ewqPIx2dPzltuRVb3GbvJcGhsxJt62/aCxkTKgA63dGRhN1UEODmRUdeu
2HowXbehmcyzPWGgE/426W6uSK+tSm3C9Gl0PCPSugHJd4w7XyzZuzhvV+6q7OP4Z3lVoy4RNCMzkMgiDSaQf+PhHQcdG2kNh8/zVYeEBMPNAxvl
e2GFbIxdc2p8n2AGhqKCV+nsfhh734yekdpH12OHD050UTM2IctXhtQdR3mHMRHynCjxApt4134eenZqE2SQxqboyMhnq63N6+en5aHGIBCIXVJPp
70NclPyDk72eDFcdubcyBza71GpV/0sZ88gbnwLQ10CYxUkS/nL81aTEjTCUH/kIq5bwgczOXcQO/ZbkvLo1L9Pud4AWxafdb3vFJgiiWPXmSodOHUVy
yyd1Hl8HeH8o0liy0aQUkyr87bqVNOPpBFQBG4fRNOQnn/DgpZyFnDkIxORbavf69cOqrx2aFOD/0bgMSqRKkwXRc+Wh7Aw41cpwJ9EKaMtagaZxR
wtP1J4rlmSE03e7Mfu29Z6dFve8NP8wvds08whDvv0T72fGMCqrVEVj63tbY6u2WltiCgu4TJGQlD4Kw03QPKwrKTQmf8DaPye5DlhQiuuYCSWzKAX
sIBXS76vEPMmNmCkGkZPDO0Ey/qvnA/V7rSioZJ1jYb2EbEtlJzQh6xAzSIcpoAuBRXW7OLsZltjVhtFrZocSxUM5FUcaapoz3YhyPH/V+sUJhjYIe/abLm
2ZeYUp3IHTRci+TCItf/tQZVYsW8Ii2G5tgXvAkubVxp1BtcqLpyoRVEza2DDlR454/1EmThjWHst04zLm2rXn2QLE1AFtqK2SbBQrxzH3uk56F/EueGOZh
x2UM6gzD73gu6wcw8NCG9GSYiV32haJaFpT49BkQzfrwKQFVYpOYKZSmT7oUyTAZpy6CypHDzwpK6FlEiiB/7S58Sp2/5lhF0tgaskjnPGy6CbSg2l83A
0CG4QQlXVZlRHWkmSfQ/PmgtGlMFqyjmWWYXRgEyggo+/eMIszmWAg8GDpR90HVuDxR4EwwzNM2VDHmoc7RYHMMME+4rNd8GwU8uEiZhP
JOY3HB4DDYe+rkp7Dh6gMcsWQ5w/jZfiLgG+Z3fDY7iIRLgmc550HAxCHeIDUWpOLpwfqSVaAQ40T8HSV583XZ//l1pwCpaddQ==

--------- Ferdig --------

