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Introduktion 
 
 
AdmiPro är ett system utvecklat för att möta kundernas behov och 
samtidigt vara enkelt för dem som använder systemet. Därför är vårt 
huvudmål vid utveckling av programmet att behålla enkelheten samt 
förbättra kvaliteten på produkten. Med hjälp av dem som använder 
systemet dagligen har vi lyckats erbjuda en produkt anpassad för våra 
kunders behov.  
Företaget har arbetat på detta sätt sedan 1986, då företaget först 
startades och har kommit att inkludera flera olika ekonomi- och 
kassasystem anpassade för flera olika branscher. Dessa inkluderar bl.a. 
butik, livsmedel, restaurang, grossistföretag, städföretag samt vanlig 
varuhandel.  
 
AdmiPro är utvecklad för att användas med MS Windows XP Pro, MS 
Windows 2000, MS Windows 2003 och MS Windows 7. Det är en 
användar- och nätverksversion, där nätverksversionen kan användas 
med klientservern via TCP/IP protokoll.  
 
 
Vi erbjuder följande tjänster via Internet: 
 
 Underhåll 
 Uppdatering 
 Kontroll 
 Installation av nya moduler 
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Valutahantering 
 
I AdmiPro kan man köpa och sälja valuta eller ta betalt i flera valutor. 
Det går att ta ut rapporter på försäljning i A4 format och smidiga verktyg 
för att hålla kurserna uppdaterade. 
 

Köp- och säljvalutor 
 
Gör så här: 
 

1) Skapa konton för ”Valuta köp” och ”Valuta sälj” i kontoplanen. 

2) Skapa artikelgrupp ”Valuta köp” och ”Valuta sälj” i 
artikelgruppregistret. 

3) Lägg till de valutor som skall handlas med, var noga med att 
enheten är ”VLT” och att inte ange något pris eller momskonto. 

 

Registrera valutakurser (Huvudmeny, Parametrar)  
 
Gör så här: 
 

1) Välj ”Valuta” i 
parametrarmenyn. 

2) Lägg till en ny valuta genom 
att trycka på <F2> eller välj 
”Redigera” och ”Inför”. 

3) Ange faktor, köpkurs och 
säljkurs. Säljkursen måste 
vara högre än köpkursen. 
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Hämta valutakurser från server  

(Huvudmeny, Parametrar) 

 

Gör så här: 

 

1) Välj ”Import valutatabell från 
server” i arkivmenyn. 

2) När hämtningen är klar visas ett 
meddelande om hur många 
valutor som hämtats. 

 

 

 

Registrera växelvaluta            
(Huvudmeny, Parametrar, Valuta)  

 
Gör så här: 
 

1) Välj ”Registrera växelvaluta” under 
arkivmenyn. 

2) Tryck på <F2> eller välj ”Redigera, 
Inför” för att lägga till en 
växlingsvaluta. 

3) Tryck på <F5> så kommer en lista upp 
med registrerade valutor. 

4) Tryck på ”Spara” för att spara och 
avsluta registreringen. 
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Köp och sälj valutor (Kassaregistret)  

 
Skillnaden mellan att handla med valuto och andra artiklar är att du har 
både ett inflöde och ett utflöde av betalmedel. Inflödet är när man säljer 
valuta till kund och utfödet när man köper valuta från kund. Detta medför 
att köp av valuta blir negativt i kassan. 
 
Det går att lägga upp en valutaknapp i kassaregistret. Knappen är 
kopplad till valutaregistret och medför att man kan hämta valutor. 
 
 
Gör så här: 
 

1) Tryck på knappen ”Valuta”. 
Ett fönster med alla 
registrerade valutor visas. 

2) Markera den valuta som du 
vill använda och tryck sedan 
på ”Välj”. 

3) Nästa fönster frågar om du 
vill köpa eller sälja den valda 
valutan.  
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