Afhandeling statiegeld in Elli
Het aanmaken van statiegeld subgroepen en artikelen
Met de nieuwe wetgeving inzake statiegeld (statiegeld op blikjes en kleine plastic flesjes) wordt een correcte afhandeling van statiegeld in
het Elli kassa programma nog eens actueel.
Het statiegeld gaat €0,15 bedragen voor kleine flesjes en blikjes en €0,25 voor flessen > 1 liter.
In dit artikel leggen we in vijf stappen uit hoe statiegeld in Elli geconfigureerd moet worden.

Stap 1:
Subgroep aanmaken voor statiegeld inname en uitgifte.

Ga naar Stamgegevens > Artikelen > Subgroepen

1. Klik op Nieuw
2. Voer een omschrijving in, bijvoorbeeld ‘Statiegeld inname'
3. Klik op Opslaan

Maak op deze manier ook de subgroep aan genaamd ‘Statiegeld uitgifte'

Stap 2:
Artikel ‘statiegeld’ aanmaken

Voor statiegeld uitgifte:

1. Ga naar Stamgegevens > Artikelen > Artikelen
2. Klik op Nieuw
3. Voer een omschrijving in, bijvoorbeeld ‘Statiegeld € 0,25'
4. Selecteer de bijhorende subgroep, ‘Statiegeld uitgifte’
5. Klik op Opslaan

Voor statiegeld inname:
1. Ga naar Stamgegevens > Artikelen > Artikelen
2. Klik op Nieuw
3. Voer een omschrijving in, bijvoorbeeld ‘Statiegeld < 1 liter €0,25 Inname'
4. Selecteer de bijhorende subgroep, ‘Statiegeld inname’
5. Bij Status selecteer het kladblok icoontje en vink aan ‘Negatieve prijs’
6. Klik op Opslaan

De inname artikelen hebben de status ‘Negatieve prijs’ omdat vanuit de kassa het statiegeld terugbetaald wordt aan de klant.
Gebruik bij het aanmaken van ‘inname artikelen' de naam ‘Inname’ in de omschrijving om verwarring te voorkomen.
Bij uitgifte zijn er artikelen Statiegeld €0,15 en Statiegeld €0,25 met als subgroep ‘Statiegeld uitgifte’.
Bij inname zijn er artikelen Statiegeld €0,15 Inname en Statiegeld €0,25 Inname met als subgroep ‘Statiegeld inname’.
Zie onderstaand voorbeeld van de artikelen.

Stap 3:
Statiegeld toepassen op nieuw/bestaand artikel:

1. Het artikel ‘Blikje bier 0,33CL' als voorbeeld
2. Selecteer bij ‘Vervolg artikel’ ‘Statiegeld < 1 Liter € 0,15’
3. Klik op Opslaan

Stap 4:
Het aanmaken van de knop ‘statiegeld inname’ op de kassa.

Dan zijn nog knoppen nodig voor het kunnen aanslaan van de Statiegeld inname €0,15 en Statiegeld inname €0,25.

1. Ga naar Stamgegevens > Systeem > Toetsenbord
2. Selecteer het juiste niveau waarop de toetsenborden zijn geconfigureerd (basis, filiaal e.d.)
3. Selecteer een plek op het toetsenbord waar u de toets wilt plaatsen. Zoek bij Functie naar PLU en selecteer ‘Artikel toets met
het artikelnr’
4. Zoek bij Parameter naar het statiegeld artikel dat u op deze toets wilt plaatsen
5. Pas de het lettertype en de lay-out aan (o.a. kleur van de toets)
6. Klik op Opslaan

Stap 5:
Het afhandelen van statiegeld aan de kassa

Uitgifte:
Zoals dat al bij stap 3 beschreven is, zijn de artikelen waarbij er statiegeld van toepassing is, aangepast met een ‘Vervolg artikel’.
Zo blijft de knop ‘Blikje bier 0,33CL’ dezelfde, maar zal deze nu bij het aanslaan twee regels laten zien: het artikel en het statiegeld.
Zie voorbeeld hieronder.

Bij inname wordt het statiegeld aan de kassa aangeslagen en als negatieve omzet geregistreerd.
1. Kies vervolgens op het artikel ‘Statiegeld < 1 liter €0,15 Inname'
2. Klik op Betaalwijzen > Contant

Statiegeld buiten de omzet houden

Stamgegevens > Artikel > Artikelen > klik op het desbetreffende artikel > vervolgens onder de kop Algemeen moet de Status van het
artikel aangepast worden naar ‘Borg/Statiegeld’.
Indien deze optie geselecteerd wordt, worden statiegeld artikelen buiten de omzet gehouden.

