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1. Menubalk  
In dit hoofdstuk behandelen we de diverse functies boven van de menubalk. Een aantal van 
deze functies zijn niet voor u toegankelijk en worden afgeschermd met een code. Deze functie 
worden door TFC gebruikt om bepaalde basisinstellingen in het programma te wijzigen.  
 

 
 
In de blauwe balk boven in uw scherm ziet u de huidige versie van uw software. In dit 
voorbeeld is op uw computer de versie 7.3.2. geïnstalleerd. Op de website van TFC-Services 
onder de rubriek “download” ziet u altijd het laatste versienummer staan van de diverse TFC-
software. Deze moet dus corresponderen met uw versienummer. Indien dit niet het geval is 
dan moet u de update downloaden van de website van TFC-Services. 
Onder de blauwe balk ziet u de grijze menubalk staan met de diverse knoppen van de 
hoofdgroepen. Onder deze hoofdgroepen staan weer diverse subfuncties die voor u belangrijk 
kunnen zijn. Hieronder geven we nu een uitleg van de diverse functies.  
 
1.1 Systeem  
Onder de knop systeem ziet u een aantal subfuncties staan. 
 

  
 
 
Dit doet u op de volgende manier: open het menu systeem, klik op reserve kopie maken. U 
kunt zelf bepalen waar u de back-up wegschrijft. Wanneer u een back-up wilt terugzetten klik 
dan op ”reserve kopie lezen” en kies het medium waar de back-up opstaat. U kunt ook 
gebruik maken van een automatische back-up op de server van TFC-Services. Voor een 
klein licentiebedrag per jaar wordt de back-up dan voor u verzorgt. Informeer hierover bij 
TFC-Services. 

Configuratiescherm: Wanneer u 
hierop klikt, komt u in het 
configuratiescherm van Windows en 
kunt u diverse instellingen van 
Windows configureren.  
Printerinstellingen: Hiermee kunt u 
de instellingen van uw printer 
wijzigen.  
Formulieren printers: Hiermee kunt 
u de printer voor een formulier of 
etiket instellen.  
Licentieverlenging: Onder deze knop 
staan alle gegevens die u nodig heeft 
wanneer uw licentie moet worden 
verlengd.  
Reservekopie maken en lezen:  
Het is verstandig om regelmatig een 
back-up van uw gegevens te maken.  
 



 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Wachtwoord instellen  
U kunt uw kassaopmaak programma beveiligen voor onbevoegden door een wachtwoord in te 
stellen. De 1e keer hoeft u geen oud wachtwoord in te vullen maar kunt u direct in het vak 
“nieuw wachtwoord” een woord, getal of combinatie invullen. Wanneer u het wachtwoord 
wilt wijzigen moet u eerst het oude wachtwoord intypen en daarna een nieuw wachtwoord 
invoeren. Wanneer u het programma opnieuw opstart vraagt het automatisch om het nieuwe 
wachtwoord 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Update tabellen:  
Wanneer u een update download van 
de TFC-Service website moet daarna 
altijd een ‘update tabellen’ worden 
uitgevoerd. Update tabellen gaat zeer 
eenvoudig door op de balk “Starten 
update” te klikken en de aanwijzingen 
op het scherm te volgen. Wanneer er 
een nieuwe update verschijnt krijgt u 
hiervan per mail een bericht waarbij 
duidelijk instructie worden gegeven 
hoe deze moeten worden 
geïnstalleerd. 
 



1.2 Algemeen  
 
 

 
 
 

 
 

Op de menubalk onder de knop “Algemeen” 
kunnen de diverse kodes  worden vastgelegd.  
In de stortings-kodes komen bank, grote kas en 
diversen te staan. In de uitkas-kodes de diverse 
posten voor uitgaven die uit de kas betaald zijn 
zoals brandstof, kleine boodschappen bij 
supermarkt etc. In de ontvangst-kodes worden 
zaken zoals contante factuurbetalingen, retour 
goederen en rollen geld vastgelegd. U kunt voor 
alle rubrieken zoveel mogelijk gespecificeerde 
posten aanmaken als wenselijk is. In het overzicht 
“Bediendes” worden alle namen van de 
personeelsleden geregistreerd. Hieronder ziet u een 
voorbeeld van de diverse schermen. Door op de 
knoppen nieuw, wijzigen of verwijderen kunt u 
diverse onderdelen aanpassen, aanvullen of 
verwijderen. 



 
 

 
 

 



Kassa(s) en kassagroepen 
Dit zijn knoppen die hoofdzakelijk worden gebruikt in combinatie met de TFC-
kassakoppelings software. In dit scherm wordt aangegeven waarvan de omzet moet worden 
geïmporteerd indien dit niet handmatig wordt ingevuld. 
 

 
 
 
Stamgegevens 
Hier kunnen de gegevens van het bedrijf worden vastgelegd.  
Is o.a. belangrijk bij het afdrukken van facturen in het programma TFC-Factuur. Ingeval van 
blanco facturen worden deze bedrijfsgegevens afgedrukt op de factuur.  
Op het tabblad ‘financieel’  kan aangegeven worden of de prijzen in het systeem incl. of excl. 
btw zijn. Verder kunnen hier de btw percentages aangepast worden. 
 
Parameters 
Hier kan worden ingesteld of u de kassaopmaak dagelijks of periodiek wilt doen bijvoorbeeld 
1 keer per week. LET OP! De instelling wordt pas van kracht wanneer u het kassaopmaak 
programma eerst sluit en daarna weer opnieuw opent.  
 
 
 
 



 
 
1.3 Kassaopmaak  
Het programma begint met het aanklikken van de knop “kassaopmaak”. Dit kan zowel vanuit 
de grote knop het startscherm en op de knop kassaopmaak in de menubalk. Er verschijnt dan 
een kassa ladegeld telscherm waar u kunt invullen wat er in de kassalade(n) zit. U vult 
eenvoudig het aantal en soort biljetten in en het programma laat per papier of munteenheid het 
totaal zien (zie het linker gedeelte van onderstaand scherm). In het middengedeelte vult u in 
welk geld u als wisselgeld voor de volgende dag wilt laten zitten. N.b. bij het muntgeld 
worden automatisch de aantallen van de linkerkolom meegenomen naar de middenkolom. Dit 
is gedaan omdat de meeste ondernemers al het muntgeld als wisselgeld voor de volgende dag 
laten zitten. Is er echter teveel aan muntgeld dan kunt u het teveel uit de lade halen en in de 
middenkolom invullen wat u er in laat zitten. In de rechterkolom ziet u per biljet en 
munteenheid wat u uiteindelijk gaat afstorten naar de grote kas (kluis) of bank. Bij diversen 
kunt u invullen wat er betaald is met een ander betaalmiddel zoals spaarkaarten of 
waardebonnen etc. Onderaan staat het totaal van alle kolommen zoals het getelde geteld, het 
wisselgeld wat voor de volgende dag in de lade blijft zitten, het bedrag wat is afgestort en het 
bedrag wat u in de loop van de dag heeft afgeroomd naar de grote kas om niet teveel geld in 
de lade te hebben tijdens de verkoopuren. 
 

 
 
Wanneer dit scherm volledig is ingevuld klikt u op de knop “doorgaan” en verschijnt het 
volgende scherm. Op het bovenst gedeelte ziet u een samenvatting staan van het telscherm. 
Daaronder kunt u aangeven wat er is binnengekomen aan pin en chipbedragen maar ook 
uitbetaalde punten, spaarkaarten e.d. ook wat er uit kas is gehaald aan geld voor 



boodschappen of privédoeleinden. Zowel van de stortingen en de uitkas bedragen heeft u de 
mogelijkheid om dat gespecificeerd in te vullen voor uw grootboekrekeningen in de financiële 
administratie. Door te klikken op de knop specificatie kunt u de gegevens gedetailleerd 
ingeven.  

 
 
 

 
 
Toelichting: Bij uitbetaling punten wordt bedoeld dat de klant de boodschappen afrekent met 
de gespaarde punten. De punten zijn dus een betaalmiddel geworden en moet als zodanig als 
geldinkomsten worden gezien. Ditzelfde geldt natuurlijk ook voor spaarkaarten die worden 
verzilverd tegen boodschappen. 
 
Op de volgende pagina ziet u twee van deze gedetailleerde schermen. Bij de knop 
“algemeen”in de menubalk kunt u bij de betreffende kodes zoveel specificaties aanmaken als 
wenselijk is. Wanneer u de nummers van de kodes uit u hoofd weet kunt u gelijk het 
desbetreffende nummer invullen. U kunt ook op het handje klikken waarmee een subscherm 
wordt geopend waaruit u de betreffende kodes kunt selecteren. 
 
 
 
 



 
 

 
 



Wanneer ook het kassaopmaak (1) scherm volledig is ingevuld klikt u weer op 

 U komt nu in het kassaopmaak (2) scherm waar u de laatste gegevens 
kunt invullen alvorens de rapporten te kunnen uitdraaien voor de financiële administratie. 
 

  
 
Bovenaan staat de datum van de kasopmaak. De omzet kan op 2 manieren worden ingevuld: 
 
Handmatige invulling: 
U kunt vanaf het dagrapport uit de kassa het omzetbedrag direct in het vakje invullen. U kunt 
er ook voor kiezen de omzet gespecificeerd op hoofdgroepen in te vullen. U klikt dan op 

 het volgende scherm wordt dan geopend en kunt u per hoofdgroep de bedragen 
invullen. 
 

 
 



Omzet importeren vanuit kassakoppeling: 
Gebruikt u de TFC-Kassakoppelingsmodule dan kunt u automatisch de omzet ophalen door 

op de knop  te klikken waarna het volgende scherm verschijnt. 
 

 
 
Door op “Ja”te klikken wordt de omzet automatisch op hoofdgroepniveau ingelezen. 
 
Toelichting: Bij sommige weegschaalmerken worden de waardepunten als omzet geteld en 
niet afzonderlijk in het dagrapport. Soms worden deze ook apart op de kassarapporten 
vermeld en dus niet bij de omzet opgeteld. Worden ze wel bij de omzet geteld dan hoeft u 
niets te doen. Wilt u echter de punten toch apart bijhouden dan kunt u er voor kiezen deze uit 
de omzet te halen en ze alsnog in het vakje “punten”weer op te voeren. Worden ze niet bij de 
omzet vermeld dan kunt u ze alsnog invullen bij het vakje “punten”. 
 
Foutbonnen: 
In dit veld kunt u het bedrag van de foutbonnen registreren. Ook hier bestaat de mogelijkheid 

om dat gespecificeerd te doen door te klikken op  krijgt u onderstaand scherm te 
zien waarin de gegevens kunnen worden ingevuld. 
 

 
 
Diverse ontvangsten: 



In dit veld worden alle inkomsten ingevuld die in de kassa zijn binnengekomen maar niet zijn 
aangeslagen. Ook hier weer de mogelijkheid om dit gespecificeerd in te vullen. 
 

 
 
In het kassaopmaak (2) scherm worden de totale berekende ontvangsten van (B) vergeleken 
met de berekende ontvangsten van (A). Hierdoor verschijnt er dus een kasoverschot of een 
kastekort. In de kolom opmerkingen kunt u voor u zelf notities maken als geheugensteun voor 
zaken die u vermeld wilt blijven houden. 
 

 
 



Kassaopmaak periodiek 
 
 
 

 
 
Bij een periodieke opmaak van de kassa (instellen bij parameters) is het invulscherm 
gecomprimeerd tot 1 scherm waar alle gegevens worden ingevuld. Ook nu kunt eventueel u 
data importeren vanuit de kassa indien u een gekoppeld systeem heeft met de TFC-
Kassakoppeling. Wij willen u er nogmaals op wijzen dat de overschakeling van een dagelijkse 
naar een periodieke kassaopmaak pas in werking treed wanneer u het programma opnieuw 
opstart



Weekcijfers doorboeken naar bedrijfsmonitor of (KBOA/B): 
 

 
 
Door te klikken op weekcijfers naar bedrijfsmonitor (voor keurslagers KBO) worden de 
gegevens automatisch doorgezet naar de bedrijfsmonitor. Het volgende scherm komt dan in 
beeld. 
 

 
 
U moet dit altijd doen na afsluiting van een week en dus niet per dag. U kunt dat ook met 
terugwerkende kracht doen door bijvoorbeeld het weeknummer te wijzigen in week 2. Het 
programma zal dan vanuit de kassaopmaakbestanden alsnog de betreffende omzetweek 
ophalen. Dit kan zelfs uit het voorgaande jaar zijn indien de kassaopmaakgegevens nog  in het 
systeem staan. De omzetten worden evt. op hoofdgroepniveau in de bedrijfsmonitor geplaatst. 
 
Weekcijfers doorboeken naar financiële administratie:  
Hetzelfde geldt voor doorboeking naar een financiële administratie. U heeft hiervoor wel een 
extra softwaretool nodig afhankelijk van het soort administratiepakket wat u gebruikt. Voor 
meer informatie hierover kunt u contact opnemen met TFC-Services.  
Na deze handelingen is uw kassacontrole afgerond. Natuurlijk wilt u graag een papieren 
uitdraai hebben van de kascontrole. Dit wordt mogelijk gemaakt door op de knop 
“overzichten” te klikken (zie volgend hoofdstuk) 
 
 
 
 
 
 



Overzichten: 
 

 
 
 

 
 
 
 
(zie volgende pagina voor meer rapporten) 
 
 
 

U kunt diverse modellen 
overzichten printen. De 
voorbeeldmodellen hieronder 
spreken voor zich. Wanneer u 
elke dag een kasopmaak doet dan 
zal ook elke dag zichtbaar zijn en 
aan het eind een weektotaal.  



 
 

 
 
 
(zie volgende pagina voor meer overzichten) 
 
 



Overzichten: 
 

 
 
U kunt zelf instellen van welke week en jaar u een overzicht wilt hebben. U kunt dat op 
beeldscherm krijgen maar ook kiezen voor een geprinte versie. Tevens kunt u ook grafische 
modellen afdrukken. Dit kan per dag of week maar ook per kassagroep. 
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