Registera din dagskassa via Nokas Webreg
Nokas inför ett nytt sätt att registrera insättningar av dagskassor. Vi kommer succesivt ta bort dagens
insättningsblanketter och ersätta detta med Nokas Webreg där ni som kund skapar blanketten i vår
kundportal. Ni kan starta med detta omgående när ni känner er trygga med funktionen. Under 2016
kommer vi helt sluta med dagens blanketter som ni får ihop med insättningspåsar. Avisering av
dagskassor sker i samma portal som ni idag använder för att köpa växel mm
Nokas Kundportal https://cashstopshop.nokas.se
 Klicka på Avisera ny deposition

 Registrerare: ditt namn
Telefon: telefonnummer till butiken
Dep/Påsnummer: här skriver du påsens
nummer. Viktigt att alla siffror kommer med
korrekt.
 Gå till bekräfta och fyll i påsnummer igen
Ref/idnummer: Ert refnummerid är
förifyllt, fyll månad och dd
Gå till bekräfta och fyll i det igen
Fyll sedan i totalsumman per valör i
respektive ruta . Har du utländsk valuta
fyller du i på likadant sätt under rubriken
Valuta
Klicka på Summera.
Är det ngt fält du glömt fylla i kommer du få
ett meddelande om det, fyll den saknande
info och
Klicka på Summera igen

Klicka på ”Skapa blankett & skicka avisering”

 Bekräfta och gå vidare

Ett insättningskvitto genereras. Skriv ut
detta, skriv under och lägg med det i påsen.
OBS! Vik aviseringsblanketten som på bilden
nedan.

Viktigt att kvitto läggs så att streckkoden och
summan syns utåt genom påsen.

Efter registrering kan du hitta dina aviseringar
längst ned under rubriken Aviserade
depositioner

Har du råkat göra fel? Ingen fara – lägg din
dagskassa i en ny påse och börja om. Det
felaktigt registrerade påsnumret kommer att
försvinna ur systemet av sig själv efter ett par
veckor. Varje påse kan bara registreras en
gång.

Har du några frågor så tveka inte att kontakta
oss!
Nokas Kundtjänst 010-222 65 00
E-post varde@nokas.se

