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4. Sök…  

POS:ens sökfunktion för att ta fram transaktioner. 

I tidigare versioner av POS har vi endast kunna söka efter E-postadresser och biljett-ID för att hitta 
biljettköp, men i och med releasen av Pricing and Guest Engagement så kommer den här funktionen få ett 
mycket efterlängtat lyft. Utöver det så här även funktioner som funnits på andra platser flyttats hit.  

En central förändring är att alla köp håller ihop i transaktioner. Det kommer alltså inte att går att göra 
anonyma återköp längre, så som tidigare har kunnat göras för kioskartiklar. Transaktionen identifieras med 
transaktions-ID.  

Vi kommer kunna söka på alla köp gjorde i alla kanaler, direkt i POS. Oavsett om det är biljetter eller 
kioskköp. En stor förbättring för hantering av transaktioner. Man kan också söka på medlemmar och få upp 
information om medlemskapet. 

Sök är uppdelad i tre olika subkategorier, "Sök Transaktion", "Sök biljett manuellt", "Sök övr. artiklar 
manuellt". Vi kommer att gå igenom de olika kategorierna var för sig, samt hur man genomför sökningar i 
verktyget.  Vi kommer även gå igenom återköpsfunktionen, som vi hittar under "Sök Transaktion". 
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4a. Sök Transaktion 

Det här är den första delen av sök-verktyget. Här använder vi de betalmedel som använts eller ID:n 
kopplade till biljettköpet för att få fram transaktionerna.  

Transaktions-ID  
Ett transaktions-ID består av 12 siffror och bokstäver i versaler som är 
unika för just din transaktion. Med hjälp av det här ID:et så kan vi till 
exempel få fram samtliga artiklar i ett köp. Alltså en hel transaktion. 
ID:et hittas längst ner på det utskrivna POS-kvittot. På kvitto för web- 
och appköp kommer det fortfarande att heta referensnummer. 

Biljett-ID  
Biljett-ID eller Ticket-ID som det också kallas, är den unika koden som 
är kopplad till din biljett och i förlängningen till transaktions ID:et. 
Biljett-ID hittar du antingen under QR-koden på en PDF-biljett, under 
”Mina biljetter” i appen och under streckkoden på en utskriven biljett 
från kassan.  

Presentkort  
Här anger du det presentkort som varit delaktigt i betalningen för 
transaktionen. Det spelar ingen roll hur stor del av köpet som 
betalades med presentkort. Den här funktionen fanns tidigare i den 
gamla POS:en, under "reservation". Nu kan du, till skillnad från förut, få 
fram hela transaktionen och välja vad du vill göra i POS:en utan att 

skriva ut biljetterna. Det går att gå direkt till återköp eller så kan man skriva ut en biljettkopia.  

Rabatt  
Rabatt omfattar alla rabatter med unik värdekod/kortnummer. Exempel på dessa är Företagsbiljetter, 
Fribiljetter, ER-biljetter & Rabattkort. Precis som med Presentkort så fanns funktion i gamla POS:en att 
skriva ut biljetter betalade med dessa betalmedel. Nu får vi möjligheten att plocka fram hela transaktionen 
och välja om vi vill skriva ut en biljettkopia eller om vi vill återköpa alla eller ett utvalt antal av biljetter.  

Sök via kreditkort 
Den här funktionen fanns tidigare under “Reservation”, men har nu flyttat till “Sök…”-fliken. 

Funktionen är ungefär detsamma. Gästen stoppar in kortet i kortläsaren efter att du aktiverat funktionen 
och om kortet använts för köp så hittas biljetterna. Det är då möjligt att skriva ut kopior eller återlösa 
biljetterna. Det är precis som tidigare bara köp från web och app som kan sökas med hjälp av kreditkort om 
du är inloggad som sälj. Inloggad som Reservation kommer Kundservice att kunna söka transaktioner med 
hjälp av kortets sista 4 siffror för att verifiera köp, precis som idag. 
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4a. Genomföra en sökning efter transaktion  

För att genomföra en sökning på en transaktion så behöver vi antingen använda Transaktions-ID, Biljett-ID, 
Presentkort eller Rabatt.  

På bilden nedan så har vi använt transaktions-ID:et.  

 
När man har gjort ett sök på ID:et så får vi upp en del information om köpet. Vi ser vilken E-postadress som 
användes (vid onlineköp), vilket tid som köpet gjordes, vilken kassör som gjorde köpet, datornamnet på den 
POS som användes och Konto står för det säljande avdelningsnumret(t.ex. 1017 för FS Sergel).  

Olika typer av kassör-ID 
88888: Köp genomförda på webb(Filmstaden.se/Odeonkino.no). 
44444: Köp genomförda i app (Filmstaden/Odeonkino). 
88879: Köp genomförda i Biljettautomat. 
POS: Här visas den inloggade kassörens personliga kassör-ID.  

Vi ser också vilket transaktions-ID som är kopplat till köpet. Transaktions-ID visas i sökträffen oavsett vilken 
av de fyra sökmöjligheterna som används. 
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När vi klickar på transaktionen så får vi upp information om vad den innehåller. Vi ser tydligt vilken biograf 
det gäller, Filmstaden Råsunda - Salong 2. Vi får också upp information om vilken film som biljetterna är 
köpta till och det betalade priset. Datum & tid listas, samt rad och plats och vilken stolstyp 
(Regular/Plus/VIP).  

Vi får också information om vilket medlemskap som är kopplat till köpet och hur det är betalades, med 
bankkort i det här exemplet. 

  

Här har vi ett exempel på hur det hade sett ut om vi haft andra betalmedel involverade i köpet och en 
öresavrundning.  
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4b. Återköp 

Det går även bara att återköpa transaktion som faktiskt är gjord tidigare. I den gamla kassan så kunde man 
återköpa vad som helst. Här behöver vi hitta den faktiska transaktionen för att återlösa den. 

När man har plockat fram en transaktion genom att antingen skanna biljetten eller söka upp den, som vi går 
igenom i den här manualen, så har vi möjlighet att göra ett återköp.  

Du kan antingen återköpa hela transaktionen genom Återköp alla, eller markera den eller de artiklar du vill 
återköpa och välja Återköp. Artiklar som inte är tillgängliga för återköp kommer att vara inaktiva med en 
statustext om varför de inte kan återköpas, tex för att föreställningen har passerat eller om biljetter redan 
är återköpt. Artiklar väljs på detta sätt oavsett om det är biljetter, kortladdningar eller kioskartiklar. 3D-
glasögon räknas som kioskartiklar. 

När du väljer att påbörja ett återköp så kommer en popup som meddelar vad du återlöser, här väljer du hur 
köpet ska återlösas. Det finns ett fält där man kan ange eller skanna in ett presentkort. Det kan finnas 
tillfällen då det endast är möjligt att återlösa till presentkort.  

Vi kommer nu gå igenom hur ett återköp till ett kontokort ser ut.  

1. Här är första vyn. Vi ser vilka artiklar som återköps under Återköp av. Biljetterna listas var för sig. Vi 
ser också hur köpet ska återbetalas under Status.  
 
För att starta återköpet, klicka på Genomför Återköp.  

 
 

2. Om köpet är gjort i POS eller ATM (CARD_TERMINAL), som i exemplet, visas ett meddelande om att 
kontrollera kortnummer. För onlineköp görs den kontrollen automatiskt. 



 
 

 2021-05-04_AH/EGD Sida 9 
 

 
En köpbekräftelse innehåller alltid de fyra sista siffrorna på det kortnummer som använts för att 
köpa biljetterna.  
 
Om automatisk eller manuell kontroll visar att det inte är rätt kort i kortläsaren, kan du avbryta 
kortreturen och sätta in pengarna på presentkort istället.  
Det går att välja att skanna in valfritt presentkort. Ange kortet och vilket belopp som skall 
returneras till presentkortet (hela returbeloppet är förvalt) och klicka på omladdningsknappen       . 
Då ser du att GIFTCARD läggs till under Återköp betalas till. 
 

3. Precis som i tidigare versioner av POS så anger vi gästens personnummer. Det går att skanna 
körkort och dylikt.  
 

4. När återköpet är genomfört så visas det genom den gröna bocken. Vi kan också läsa under Status 
vad som skett. Där ser vi att det står att produkterna, två biljetter, är återlösta.  
Notera även informationen under Terminal, att vi i det här exemplet har använt ett kontokort som 
inte är riktigt.  
 
Stäng fönstret genom att klicka på Stäng.  
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Utöver detta så kan det vara bra att tänka på hur eventuell öresavrundning fungerar på 
presentkort. Presentkort hanterar endast hela tal och kommer därför att avrunda neråt eller uppåt, 
enligt ordinarie avrundningsregler. Samma gäller kontantretur, för norska användare.  

Se bild här på ett återköp till presentkort med avrundning. Ett personligt erbjudande på en 
popcorn-meny har gjort så att priset blir 59,20.  
 
Vi ser under Status att summan rundas ner till 59. Det markeras med posten ROUNDING.  

 

Om kunden vet vilket presentkort som är använt i köpet kan man välja Genomför återköp och pengarna 
returneras automatiskt till presentkortet som användes i köpet. Vid osäkerhet kan man ange ett 
presentkort enligt tidigare instruktion. Det spelar ingen roll om det är samma kort som i köpet eller något 
annat. 

Återköpsbegränsningar 
Som tidigare: Precis som tidigare kan kortladdningar endast återköpas den dag de köptes och förutsatt att 
de inte har använts än. Biljetter kan återköpas upp till 2 timmar efter föreställningens starttid. 

"Nytt: Nytt är att kioskartiklar inte längre kan återköpas anonymt, utan endast som del av en transaktion. 
Det är även begränsat så att kioskartiklar endast kan återköpas på biografen de såldes på och inom 8 
timmar från köptillfället. Enda undantaget är 3D-glasögon som köpts tillsammans med biljetter. Dessa har 
ingen återköpsbegränsning eftersom de skall kunna återköpas vid samma tillfälle som biljetterna." 
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4c. Sök biljett manuellt  

Sök biljett manuellt är den andra av tre delarna i Sök-verktyget. Den här delen används bäst för att hitta 
biljetter där vi saknar den information vi behöver för att genomföra en sökning i "Sök Transaktion".  

 

Här kan vi göra en sökning direkt på den E-postadress som används.  

Vi kan också göra ett ”formulärsök”, för att få fram alla köp till en specifik föreställning. Om denna metod 
används är det viktigt att kunden kan bidra med tillräckligt mycket information för att det skall kännas 
tryggt att lämna ut biljettkopia eller göra återköp. Noter att det kan finnas lokala rutiner för i vilken 
omfattning detta får göras, här beskrivs bara hur det systemmässigt utförs. 

4c1. Sök direkt på E-post  
För att söka direkt på den E-postadress som använts i ett köp, skriv in adressen under E-post högst upp i 
högra hörnet. När E-postfältet har börjat fyllas i kommer knappen med förstoringsglas att aktiveras. 
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Den här sökningen görs på alla köp och föreställningar. Det spelar ingen roll vilken stad eller biograf som 
köpet är gjort till. Vi kan exempelvis ha vår POS-terminal inställd på FS Helsingborg, men få upp ett köp till 
Biopalatset genom att göra en sökning på E-post.  

 När vi får träff så kommer alla köp gjorda med E-postadressen listas, sorterade med det senaste köpet 
överst. Vi kan få upp både gamla och nya köp. Eventuella returer visas med röd text, köp med svart text. 

 

Köpen listas precis som tidigare och vi kan klicka på köpen för att få upp hela transaktionen. Vi kan då som 
vi tidigare gått igenom, välja att antigen skriva ut kopior eller återköpa en eller flera av biljetterna. 
 

4c2. Sök köp utan korrekt E-post 

Om E-posten inte ger några träffar kommer övriga sökparametrar på sidan att aktiveras. 

Möjlighet att söka via formulär är i första steget låst, man behöver genomföra en vanlig sökning direkt på 
en E-post för att sökfältet ska låsas upp. Vi kan se ett exempel på det ovan, där Stad, Biograf, Datum, 
Salong, Film och Föreställning inte var aktiva först.  

Det här kan vara användbart om gästen inte vet vilken E-post som användes eller om man av misstag har 
angivit fel E-post i ett utloggat läge på webben. På det sättet kan även köp gjorda i POS eller ATM sökas. 
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Genom att göra en sökning, så kommer de här fälten att låsas upp. På den här bilden så har vi angett 
endast bokstaven A för att filtreringen ska öppnas upp.  

 

Det minsta BOSS kräver för att söka upp en E-postadress/köp är Stad, Biograf och Föreställning. Det ses 
genom asterisken *.  Vi kan också lägga till filter för Datum (föreställningsdatum), Salong och Film för att 
göra föreställningslistan kortare.  

Om Film inte är angivet så får 
vi en lista på samtliga 
föreställningar på biografen 
och det kan underlätta 
hanteringen om vi vet vilken 
film det gäller. Här är listan, 
utan att vi valt Film. Vi ser 
väldigt många föreställningar. 

 
Men om vi vet att det gäller, 
som i det här exemplet, Frost 
2(Eng Tal) så anger vi det 
under Film och då blir 
filtreringen mer överskådlig 
 

 

Samma gäller även för Salong. Väljer vi en 
specifik salong, så får vi endast upp 
föreställningar som visas där.  

För att göra sökningen ännu mer träffsäker 
så anger vi datum för föreställningen, 
därefter kan vi även filtrera efter 
Köptillfälle.  
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Se exemplet nedan där vi har sökt upp de köp som är registrerade med en E-post till en visning av Tenet på 
Filmstaden Scandinavias IMAX-salong . Det tecken som ligger kvar under E-post har ingen påverkan på 
sökresultatet.  

 

Här kan vi göra som tidigare, klicka på det köp vi vill komma åt för att få upp mer information om köpet.  

Om köpet gjorts i POS eller ATM är E-postfältet tomt. Då är det viktigt att ställa ytterligare relevanta 
kontrollfrågor till kunden innan eventuellt återköp eller biljettkopia. För POS och ATM visas tex vilken 
biograf köpet har gjorts på.  

 
 

Vi kan också jobba med transaktionerna i flikar. 
Klickar vi på Sök, så kommer vi tillbaka och kan 
då välja ett nytt köp att hantera. Det går att växla 
fram och tillbaka mellan de fram tills att man 
stänger fönstret för transaktionen.  
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4d. Sök övriga artiklar Manuellt  

Den tredje och sista delen i verktyget "Sök" är Sök övriga artiklar manuellt.  

Här kan vi få fram köp och transaktioner som är gjorda på den biograf som ens POS-Terminal är kopplad till. 
Det går alltså inte att söka transaktioner för köp gjort på t.ex FS Storgatan från en POS-terminal på FS 
Umeå. Förutom biografbegränsningen kan inte biljetter som ingår i transaktionen hanteras via denna 
sökvariant (varken återköp eller biljettkopia).  

När vi söker på en transaktion som är genomförd på en POS-terminal så kan vi välja att filtrera på 
Köptillfälle. Stad och Biograf är som tidigare nämnt, låst till den biograf som POS-terminalen är kopplad till.  
Dagens datum, hela dagen är alltid förvalt.  
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Sökträffen listar alla köp inom den angivna tiden. Du kan alltså välja ett mindre tidsintervall eller utöka med 
datum bakåt i tiden för historiska transaktioner.  
Vi kan välja att visa Köp, Returer (återköp) samt Alla. Vi får också möjlighet att filtrera på Kassör, vilket är 
det användar-ID som man loggar in i POS med.  

 

Resultatet ser ut som tidigare, men vi saknar information under E-post, eftersom det är köp gjorda i en 
kassa och vi får en annan typ av information under “Klient” än tidigare. Nu ser vi datornamn på den 
kassaterminal som genomfört köpet. 

I det här fallet så är SE-220-POS-T01 en testterminal och FIL5CG92114NT är datornamnet på en laptop som 
kört POS.  

De rader som är markerade i rött är returer. Alla returer får egna Transaktions-ID:n.  

 
Vi ser också att Konto numera innehåller den säljande biografen. Tidigare hade vi här information om att 
köpet var sålt via web/app.  
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För att filtrera på en specifik användare ange ID:et vid Kassör. Vi kommer lista samtliga köp som kassören 
gjort, under det specifika tidsintervallet som vi valt.  

 

När önskad avgränsning är gjord kan du behöva klicka upp några transaktioner för att se ytterligare 
information om köpet och bekräfta att det är korrekt. 

 

5. Godis 

Godisvyn har genomgått minst 
förändring.  

Hantering av artiklar och 
menymatchning är samma som 
förut.  

Artikelraderna har ett nytt 
utseende för att matcha den nya 
varukorgen (se 9. Varukorg). 

Artiklar kan tas bort genom att 
dubbelklicka på dem.  

Hantering av medlem och rabatter 
är flyttade till den nya varukorgen.  

 
 

Återköp och senaste köp är ersatta med det nya transaktionssöket (4. Sök…).  

Det ryms nu upp till 10 kategoriknappar per sida. 

”Summa” i kioskvyn avser pris för tillagda kioskartiklar. Om det finns biljetter i köpet visas totalsumman i 
Varukorgen. 

 


