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Utskrift av ersättningsbiljetter i kassan på biografen 

Affärsreglerna för vilka föreställningstyper biljetterna gäller är samma som idag. 

Även Biomenyn hanteras på motsvarande sätt som idag, dvs. inlösen som gåva.  

NYTT: alla ersättningsbiljetterna som gäller för biobesök, kommer nu med streckkod och 11-siffrig 

värdekod. Detta innebär att de kan användas även i de digitala kanalerna.  

Korsinlösen mellan ägare kommer inte att vara möjlig – dvs. biljetter utskrivna på t ex Svenska Bio 

kan endast användas på föreställningar som visas på Svenska Bio osv, oavsett om köpet görs på 

biograf eller via digitala kanaler.  

Giltighetstiden är 90 dagar från utskriftsdatum och skrivs ut på biljetten. 

1. Skapa ersättningsbiljetter 

Ny funktion under Övrigtmenyn ”Skapa 

ersättningsbiljetter”. Utskrift av 

ersättningsbiljetter skall endast ske i 

enlighet med rådande ersättningspolicy. 

Inloggad kassör kan skriva ut 

ersättningsbiljetter för den ägare som 

kassan är inställd på (och kassören upplagd 

för), dvs inloggad på SF Bio kan endast 

skriva ut biljetter/menyer giltiga på SF Bio 

osv.  

Uppföljningsmässigt är utskrifterna kopplade till den biograf kassan är inställd/placerad på.  

Hela utskriftsflödet startar med en påminelse om att funktionen endast får användas enligt 

rådande ersättningspolicy.  

 

2. Typ av ersättningsbiljett 

Biljett ur respektive ägares sortiment är 

valbar, bilden visar exempel från SF Bio: 

ER-biljett (ER) 

ER-biljett IMAX (ERIMA) 

ER-biljett VIP (ERVIP) 

Biomeny (mellan popcorn & mellan läsk) 

Cinemascenen: 

ER-biljett (ERC, ersätter nuvarande ER) 

Biomeny (mellan popcorn & mellan läsk) 

Svenska Bio: 

ER-biljett (ERS, ersätter nuvarande ER) 

ER-biljett VIP (ERSVB) 

Biomeny (mellan popcorn & mellan läsk) 
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Det finns två möjligheter för utskrift: 

 Ersätta pågående föreställning (med en eller två biljetter per besökare) 

 Fritt antal (1-999)* 

*Det går att välja 0 om man väljer Biomeny. Detta kom till för att vid behov kunna rapportera in en 

händelse även om inte kompensation har delats ut. Om detta väljs, hamnar orsaksbeskrivnigen i 

uppföljningsrapport, men inga biljetter skrivs ut. 

Ersätta pågående föreställning (ej framtida eller 

de som varit tidigare samma dag) 

Om alla besökare från en pågående föreställning 

behöver ersättas, känner systemet själv av hur 

många biljetter som är sålda i respektive salong 

och skriver ut 1 eller 2 per besökare beroende på 

val i föregående bild. 

Föreställningarna som finns att välja på är på 

den valda biografen (i detta exempel FS 

Scandinavia). Pågående föreställning = utsatt 

starttid till sluttid +15 min. 

Observera att biljetterna inte är kopplade till 

föreställningen eller stolstyperna i salongen, 

utan detta är endast ett sätt för att förenkla 

situationer där en hel pågående föreställning 

behöver ersättas och utskrift av rätt antal krävs. 

Fritt val 

Vid övriga tillfällen då ersättning behöver 

lämnas, anges önskat antal 1-999  

Ange anledning 

Oavsett vilken väg som leder fram till antal 

biljetter att skriva ut, blir nästa steg att ange 

anledning. Anledning på rubriknivå behöver 

alltid väljas ur drop-down-listan. Det går även att 

komplettera med ytterligare information i fritext 

vid behov (inte tvingande). 
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Verifikat till redovisningen 

Till varje utskrift kommer et verifikat som ska signeras av medarbetaren och sparas i 

kassaredovisningen.  

 

Avslut 

Vid avslut i POS kommer antalet utskrivna ER att listas per typ och totalt antal utskrivna i 

avslutsbilden där kassör fyller i pengar till bank etc. Medarbetaren bör här stämma av antalet 

utskrifter mot verifikaten. 

Redovisningslista vid kassavslut 

Samma information som visas i avslutsbilden kommer även att visas i aktivitetsloggen i kassörens 

redovisningslista.  

Uppföljning  

From juni releasen kommer separat rapport för ytterligare uppföljning att levereras. Information om 

denna kommer inför releasen (1824). 

 

Exempel utskrifter: Ersättningsbiljett, Menybiljett och Utskriftskvitto 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eventuella ytterligare frågor besvaras av Servicedesk, +46 8 7896000 eller servicedesk@ncg.se 
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