
Gastro-pad Nederland    -    www.gastro-pad.nl    -    info@gastro-pad.nl    -    tel. 030-3200811 

 

Installatie & programmering Gastro-pad 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit is de basis handleiding voor de standaard zaken binnen Gastro-pad, 
 
Mocht u verdere informatie wensen, dan graag even een mail sturen. 
 
Het installeren, programmeren en tips & tricks vind u hier. 
 

GASTRO-PAD HARDWARE AANSLUITEN 
Hieronder de meest voorkomende vragen van bijvoorbeeld printers gereed maken tot 
een logo op je kassabon te krijgen.  

 
 

 

Installeren van je eigen 
iPadkassa Gastro-pad 
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Het installeren van je kassa in enkele simpele stappen  

 
We gaan ervan uit dat je een Wifi omgeving hebt en je een ethernet kabel vanuit de 
router naar de printer hebt gelegd. Je zet je iPad op de beveiligde Wifi en ook je laptop 
of Pc.  

 
Voer de volgende stappen uit om de printer(s) te koppelen met Gastro-pad.  
We gaan er hieronder vanuit, dat u in het bezit bent van een Epson printer. 
Voor andere merken printers, neem dan even contact op met ons. 
 
Zet de printers op de plek en sluit ze aan op de Wifi router met een ethernet kabel. 
Vervolgens download je de "Epson Config" op je laptop of PC. Voor Windows en Mac 
via deze link: http://support.epson.net/netconfig_down.html vervolgens open je het 
programma en zie je dit scherm:  
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Vervolgens klik je op vernieuwen en de Config zoekt je printer(s)  
Daarna zie hij je printer en dubbelklik je op de printer die we nu een vast IP-adres gaan 
geven. En je ziet vervolgens dit scherm en daar klik je op TCP Standaard.  
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Klik nu op TCP Standaard.  
Dan zie je dit scherm, zet hem op handmatig nu lees je welk IP-adres je printer heeft. 
Deze zetten we nu vast door op verzenden te klikken. Noteer dit IP-adres zodat je deze 
kunt toe wijzen aan je printer in Gastro-pad.  
 

 
 
In dit geval krijgt de printer het vaste IP-adres van 192.168.178.27  
Nu ga je naar Gastro-pad op je iPad en opent Gegevens vervolgens klik je op het 
tabblad Printers en selecteert de printer die wilt gaan instellen, in dit geval is het de 
Keukenprinter. Je voert het IP-adres in en duwt op het kleine qr-code ernaast, als er een 
qr-code uit de printer komt dan zijn de instellingen juist!  
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Druk op het kleine qr-code om de connectie te testen. 
 

Lukt het je niet om je kassa behoorlijk en functionerend in te richten, email ons dan, 
desgewenst kunnen wij dit voor je regelen. Nadat je de menu & drankenkaarten, 
tafelplattegronden etc. hebt opgestuurd krijg je een offerte wat dan de kosten zijn.  
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Download Gastro-pad in de Apple App Store en installeer het op je iPad. 
https://apps.apple.com/gb/app/gastro-pad/id1500254376 

afbeelding 1 Gastro-pad in de Apple App Store 

 

Nadat je Gastro-pad hebt gedownload, 

Indien je voor de eerste keer Gastro-pad start, typt u ‘1111’ als gebruikerscode 
(Afbeelding 2) Als een hint hebben we een knop gemaakt met de naam ‘1111’ op het 
eerste scherm. We zullen de naam van deze toets later in deze handleiding wijzigen.  
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afbeelding 2 inlogcode voor de manager is 1111 

   

Zodra je bent ingelogd, raden wij je aan om enkele gegevens te wijzigen. Laten we eerst 
de belangrijkste dingen doornemen. Wanneer je voor de eerste keer aanmeldt, zal 
Gastro-pad controleren of je eerder bent ingelogd of eerder bent uitgelogd. Als dit het 
geval is, zal Gastro-pad je een Klok-in scherm aanbieden (afbeelding 3) druk op start.  

afbeelding 3 start je "shift" 

   

Als je wilt uitloggen, hoef je alleen maar op de stopwatch te klikken voordat je aanmeldt, 
zodat je op “stop” kunt klikken zodra je jouw code hebt ingetypt. afbeelding 4  

.afbeelding 4 Verlaat je "shift" door op stop te duwen. 

 

Naar de instellingen en gegevens, 
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Door op “Manager” te klikken (afbeelding 5) kom je in het management gedeelte. Alle 
product- en functie-informatie die relevant is voor Gastro-pad, vindt je op het tabblad 
‘Gegevens’ (afbeelding 6)  

afbeelding 5 

afbeelding 6 
 

   

Pagina’s die zijn toegewezen aan toetsen (PLU’s), Groepen, Tafels, Printers, BTW, 
Gebruikers, Gangen en Betalingen zijn allemaal vanaf hier toegankelijk via de tab 
bladen.  

 

Tab bladen, 

U kunt de verschillende pagina’s doorlopen door op het betreffende tabblad te drukken. 
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Gebruikers, 

   

Dit is niet de eerste tab in de lijst, maar het is een goede plek om meer te weten te 
komen over alle geweldige functies die we beschikbaar hebben. Veeg naar beneden op 
de tabbladen totdat je het tabblad Gebruikers bereikt, klik erop. Op de pagina 
Gebruikers zie je een lijst met alle gebruikers die momenteel zijn ingesteld. (figuur 7)  

afbeelding 7 Gebruikers 

   

Je kunt een gebruiker wijzigen door op zijn / haar naam te klikken en een nieuwe naam 
in te voeren. Ook kan je een gebruiker verwijderen door de gebruiker te selecteren en 
vervolgens op de rode prullenbak bovenaan de pagina te drukken. Of je kunt een 
nieuwe gebruiker toevoegen door op het pictogram + bovenaan de pagina te klikken, 
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merk op dat er een asterisk (*) aan het einde van de naam is toegevoegd. (Dit maakt 
eigenlijk een kopie van de gebruiker die eerder werd gemarkeerd)   

 

Speciale functies voor de gebruikers, 

Stel uw naam en beveiligingsinstellingen in Klik op het naamveld, verwijder Joey en voer 
uw naam in, bijvoorbeeld Leanne en druk op de return toets. Zodra u klaar bent, 
verdwijnt het toetsenbord. Markeer nu het codeveld (de 4 stippen), er verschijnt een 
toetsenbord. Wijzig de code in de code die u als beheerder wilt gebruiken. Gebruik 4 
cijfers voor uw code. Voor Joey hebben we “2222” als inlogcode gebruikt. Zodra u klaar 
bent, verdwijnt het toetsenbord. Voeg zoveel gebruikers toe, verwijder of wijzig ze als u 
maar wilt. Het beveiligingsniveau kan vervolgens voor elke gebruiker worden ingesteld, 
zie daarvoor figuur 8  

afbeelding 8 Functies per gebruiker 

Zaakvoerder: volledige controle over de verkoop van Gastro-pad de Manager dus  

Rapporten: de gebruiker kan het dashboard en de resultaten zien   
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Retour: gebruiker kan artikelen retourneren  

Van ‘t huis: de gebruiker kan items gratis geven  

Kassalade: de gebruiker kan de lade openen   

Kassalade 2: gebruiker kan kassalade nummer 2 openen  

Prijs niveau: gebruiker mag prijsniveaus wijzigen   

Tafel/rekening sluiten: gebruiker kan tafels sluiten   

Tafel/rekening schrappen: gebruiker kan een tafel verwijderen, dus niet weer 
oproepbaar maken  

Verplaats toetsen: de gebruiker kan toetsen verplaatsen op het bestelling scherm  

 

 Tip:  

Voor eenvoudig overzicht / rapportage kunt u de kleur van een gebruiker wijzigen door 
op de knop ‘Aangepast’ te klikken of door de kleuren handmatig te wijzigen 
(Afbeeldingen 9 & 10). De geselecteerde kleur wordt weergegeven op de onderste 
werkbalk wanneer die gebruiker is aangemeld.  

afbeelding 9 
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afbeelding 10 
 

 

Trainingsmodus… 

Dit is een speciale “medewerker” die het nieuwe personeel toestaat om artikelen te 
verkopen, op keukenprinters af te drukken en de verkoop af te ronden zonder deze 
verkoop toe te voegen aan de dag totalen. (zie afbeelding 11) 
 
1. Maak een nieuwe gebruiker met de naam “Training”. 
2. Stel de code in bijvoorbeeld 9999 in.  
3. Schakel de Training-optie in. Log de huidige medewerker uit.  
Log in met behulp van ‘9999’. Voer de verkoop in zoals normaal en voltooi.  
Keuken- en ontvangstbonnen worden normaal afgedrukt. 

Let op –BELANGRIJK: als u een verkoop op een tafel opslaat in de trainingsmodus, 
MOET u de tafel ook afslaan in de trainingsmodus. Als u een normale verkoper dit doet 
dan wordt het totaal van de tafel toegevoegd aan uw verkooprapport.  

 
NB; In sommige versies van Gastro-pad is de trainingsmodus uitgeschakeld vanwege 
specifieke BTW beperkingen door de fiscus in dat land.   



Gastro-pad Nederland    -    www.gastro-pad.nl    -    info@gastro-pad.nl    -    tel. 030-3200811 

 

afbeelding 11 Training modus 

 

Tafels / klanten / tafelplattegronden, 

U kunt tafels en klanten toevoegen aan Gastro-pad. Voeg er gewoon zoveel toe als u 
wilt. Of voeg zelf meerdere plattegronden toe zoals cafe, restaurant, zaal 1, zaal 2 etc.  
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afbeelding 12 tafels & klanten toevoegen 

   

De lijst met beschikbare tafels wordt ook weergegeven door op de ‘Totale weergave’ 
rechtsboven in het verkoopscherm te klikken. 
 
Naam: Het is mogelijk om de tafel een naam te geven met behulp van nummers. Bijv. 
Terras 1 – Serre 10 – Bar 2 etc.   

Betaalwijze printer: De printer de laatste factuur of betaling wordt ook verzonden. Als u 
tafels op verschillende locaties hebt, kunt u de factuur afdrukken naar de dichtstbijzijnde 
printer naar die locatie.   

Prijs: U kunt het prijsniveau instellen dat door elke tafel moet worden gebruikt. Als u een 
VIP-kamer hebt, kon een ander prijsniveau worden gebruikt voor alle tafels in dat gebied. 

Om de tafelplattegrond in te stellen ga je naar de Instellingen en selecteer je Algemeen, 
vervolgens zet je “Old school table plan” op “New school table plan“. (afbeelding 13)  
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afbeelding 13 Zet deze op New school table plan 

Dan ga je terug naar de kassa en klik je op tafels onderin beeld en daar zie je de tafels 
opgestapeld staan, Druk op het rode knopje “Edit” en nu kun je de tafels als manager op 
de juiste plek zetten. En als je met twee vingers op het veld knijpt vergroot het veld, en je 
kun helemaal naar rechts schuiven. Als “Manager” kun je de tafels verplaatsen en op de 
juiste plek zetten. Je kunt de tafels ook nog draaien met twee vingers !  

Je kunt de tafels bewerken, hernoemen en bij maken door in Gegevens bij het tabje 
tafels de laatste tafel te “plussen” een vorm te geven en op de juiste Floorplan te zetten. 
Speel er gerust mee. Veel plezier met je tafelplan ! zie afbeelding 14  
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afbeelding 14 tafels kiezen en op welk plattegrond (floorplan) 

 

Groepen, 

   

Groepen hebben 2 hoofdfuncties in Gastro-pad. De eerste is om uw artikelen te 
organiseren voor rapportagedoeleinden, bijvoorbeeld alle verkopen van koffie artikelen 
worden opgenomen in de koffiegroep. 
In het screenshot (afbeelding 15) ziet u dat de groep Bier met dranken de barprinter 
heeft als de standaardprinter en de BTW is ingesteld op Hoog BTW. De standaardkleur 
voor de knoppen van de groep Beer is Biergeel.  
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afbeelding 15 Groepen  

Je kan desgewenst de groepen aanpassen, of nieuwe groepen creëren   
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Pagina's, 

Pagina’s zijn uw bestelschermen waar uw groepen bij elkaar komen te staan, zoals 
hieronder staat afgebeeld. De cijfers achter de paginanaam  zijn de aantal toetsen op 
deze pagina. Ook hier geldt: je kunt de namen aanpassen of pagina’s bij maken,  

afbeelding 16 Pagina's  
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Toetsen / artikelen, 

Je kunt nu heel eenvoudig de prijzen en de namen van de artikelen aanpassen maak van 
Fris 2 bijvoorbeeld Cola Light vergeet niet om op de return toets te drukken zodra je 
klaar bent met het aanpassen van de toets. (zie afbeelding 17)  

afbeelding 17 

Het toevoegen van een nieuw artikel is heel eenvoudig. Ga terug naar Gegevens> 
toetsen en zoek en het laatste artikel op de koude drank pagina. In dit geval is dat Fris 6. 
Druk op het ‘+’ teken (rechterbovenhoek). Een exacte kopie van Fris 6 is nu gemaakt; 
merk op dat er een asterisk (*) aan het einde van de naam is toegevoegd. Wijzig de 
naam van Fris 6* nu in uw nieuwe koude drank, bijvoorbeeld ”cola zero”, druk op de 
return toets. Wijzig evt. de prijs en ga terug naar het verkoopscherm. Je zult opmerken 
dat de nieuwe cola is toegevoegd aan de ruimte onder of aan de rechterkant van de 
laatste cola. Eventueel kun je de toets op het bestelscherm naar de juiste plek slepen.  
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REMOTE KOPPELEN ZOWEL IPAD, IPHONE OF IPOD 
GAAT ALS VOLGT. 

 

 
Stap 1:  
Op de hoofdkassa ga je naar Instellingen en activeer je de remote server. afbeelding 1  
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afbeelding 1  

 
 
Stap 2:  
 
Zoek het IP-adres op in de instellingen van de iPad zelf in je hoofdkassa. En zet de 
kassa weer aan.  
Daarna download je op de andere iPad, iPhone of iPod de Gastro-pad remote, en na 
het openen van de app geef je toestemming "toegang tot je locatie". Dan open 
rechtsonder de instellingen van de remote en veeg je bij Host weg wat er evt. staat. en 
daar vul je het IP-adres in van je hoofdkassa. afbeelding 2  
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afbeelding 2  

 
 
Stap 3:  
Druk nu op Download en mits de remote en de hoofdkassa op hetzelfde beveiligde Wifi 
zitten zal de remote de connectie maken. Vul nu de gebruikerscode in druk op de return 
toets.   

 
Bij elke aanpassing in de hoofdkassa zoals prijswijziging of andere toevoegingen 

dan wel even de remote's updaten door op de Download toets te duwen. 
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KDS (kitchen display system) 
instellen op een iPad 

 
Stap 1:  
   
Indien je gebruik wilt maken van de KDS, stuur ons dan even een bericht en we sturen 
je hiervoor een download link. 
Download op de iPad die je gaat gebruiken als KDS de App "Gastro-pad KDS". 
Overigens in de instellingen van de iPad geef daar aan in de instellingen; Beeldscherm 
en helderheid, Automatisch slot-- Nooit.   

 
 
afbeelding 1  
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Stap 2 :  
   
Nu zoek je het IP-adres van deze iPad op in de instellingen daar druk je op Wifi en 
vervolgens op de kleine letter "i" daar staat het actuele IP-adres van deze iPad.  zie 
afbeelding 2  

 
 
Afbeelding 2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Gastro-pad Nederland    -    www.gastro-pad.nl    -    info@gastro-pad.nl    -    tel. 030-3200811 

 

Stap 3 :  
   
Open op de kassa Gegevens en selecteer Printers, vervolgens de bar of keuken printer 
waar je hem maar wil gebruiken. Vervang het IP-adres en zet de printer type op Gastro-
pad KDS. zie Afbeelding 3  

Afbeelding 3  
Stap 4 :  
   
Zet de KDS aan op de andere iPad en druk in de kassa op het kleine QR-code achter 
het IP-adres. Zo zie je of de KDS is verbonden!      zie afbeelding 4  
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Afbeelding 4  
Als je een test product ziet staan is deze verbonden! Als je een gerecht klaar hebt kun je 
erop klikken dan komt er een vinkje achter te staan. Een hele bestelling kun je van 
boven naar beneden duwen dan verdwijnt deze helemaal.  
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Verkoop je waardebonnen ? 
 

 

 

DAN HEB JE EEN VERKOOP- EN BETAALWIJZE 
TOETS NODIG.. 
Stap 1:  
Maak een groep waardebon (of cadeaubon)  instellen met geen btw! Want de btw wordt 
berekend als de bon wordt ingeleverd.  Ga naar gegevens en selecteer de tab 
"Groepen" selecteer de onderste en druk op het plusje rechtsboven zodat deze groep 
gekopieerd wordt. Noem hem "Waardebon" o.i.d. en stel de btw in op "Geen BTW". zie 
afbeelding 1  
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afbeelding 1  

 
Stap 2:  
 
Maak een "waardebon" toets op bijv. de "koude dranken" pagina. Selecteer het laatste 
product wat op deze pagina staat en duw op het plusje en noem hem "Waarde Bon" en 
koppel hem aan de groep Waardebon. Zet de prijs op nul en zet het schuifje van "Open 
prijs" aan.  
zie afbeelding 2. Schuif vervolgens op bestelscherm de knop naar een evt. betere plek  
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afbeelding 2  

 
 
Stap 3:  
 
Nu we waardebonnen kunnen gaan verkopen en een tip is om een kopie kassabon in de 
kassalade te doen zodat je het vervolgnummer kunt controleren, zet deze ook op uw 
eigen bedrukte waardebonnen.  
Het instellen van de Waarde Bon betaalwijze, Ga via gegevens naar "Betaalwijzen" 
selecteer de onderste en kopieer deze door rechtsboven op het plusje te duwen. Noem 
deze nieuwe betaalwijze "Waarde Bon" en zet de evt. Payment provider" uit! Vervolgens 
de kopieën op 2 namelijk eentje in uw kassa (controle) en eentje voor de klant.  
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afbeelding 3  
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Het betaalscherm ziet er dan zo uit: 
  

Betaalscherm 
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Pagina vergroten 
 

Je hebt geen plek meer om artikelen te plaatsen zoals je op afbeelding 1 ziet, dat lossen 
we op door bijv. de toets Wijn PSV een rij naar beneden te plaatsen.   
 

 
 
afbeelding 1  
 
Let wel op dat je niet te veel rijen en kolommen op een pagina maakt want de toetsen 
worden steeds kleiner en op je iPhone of iPod kun je ze dan niet meer goed lezen.  



Gastro-pad Nederland    -    www.gastro-pad.nl    -    info@gastro-pad.nl    -    tel. 030-3200811 

 

 
 
NU ga je weer terug naar het bestelscherm en zet je de overige toetsen op de juiste 
plek.  
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Logo op de e-mail nota 
instellen 

 
Stap 1 :  
   
Je hebt een logo, deze ga je hernoemen naar je Rekening printer soms heet deze ook 
wel de Bill printer. Het hernoemen kun je met elk willekeurig fotobewerking programma.  

 
 
In dit geval heet het Logo: Rekening.png  
 
Stap 2 :   
   
Sluit je iPad aan op een PC of laptop en open je iTunes, je bevestigd dat je deze iPad 
vertrouwd (afbeelding 2) en opent je iPad (afbeelding 3)  
   
Heb je een Macbook dan kun je de volgende handelingen doen via Finder in plaats van 
iTunes !!  
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afbeelding 2  

afbeelding 3  
Stap 3 :  
   
Je opent Gastro-pad op de iPad in iTunes, en klikt op Bestands indeling en daar open je 
Gastro-pad. afbeelding 4  
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afbeelding 4  
 
Stap 4 :  
   
Nu klik je op Voeg toe en selecteert de afbeelding Rekening.   afbeelding 5  
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afbeelding 5  
Dan zie je dat het bestand Rekening.png is toegevoegd aan Gastro-pad !  

Toegevoegd !  
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HET EINDRESULTAAT ! 
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Rapporten & afslag per dag, 
maand, kwartaal of jaar. 

 
Vroeger moest men elke dag een Z- uitdraai maken zodat je met een schone lege kassa 
begon de andere dag, maar dat is niet nodig je gaat naar rapporten en selecteert de 
data daarna klik je op : Groepen, BTW en Betaalwijzen klein. Deze print je of mail je 
naar je pc/laptop (Z afslag komt uit de tijd dat je een nieuwe periode wilde beginnen, 
maar Gastro-pad begint om 6 uur s ’ochtends vanzelf met een nieuwe dag)  
 
STAPPENPLAN: 
Open Rapporten, selecteer Groepen, BTW en Betaalwijzen klein. vervolgens duw je 
links boven op het mailvakje om het te mailen naar je boekhouder en/of naar jezelf. Of je 
print deze uit indien je op het printertje duwt.   

uitdraai maken  
Z rapport : 
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Hoe verhuis ik een tafel? 
 

De gasten zijn verhuisd van tafel 1 naar tafel 2, allereerst open je de tafel en duw op het 
bedrag rechtsboven dan verschijnen de tafels (afbeelding 1). Vervolgens duw je op 
“Move” en selecteert dan tafel 2 in de reeks. Er verschijnt een confirmatie scherm en 
deze bevestig je. (afbeelding 2) De keuken en bar krijgen hiervan een melding.  
 

afbeelding 1  
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afbeelding 2 
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Inloggen voor gebruikers met 
een QR-code 
Activeer software barcode in de : instellingen -> barcode -> software barcode 
configuratie. Activeer software barcode en camera aan de voorkant moeten aanstaan. 
Zie deze scherm afdruk.  
 

 
 
Ga naar de gegevens -> gebruikers en druk op de qr codes om een bon af te drukken 
voor je gebruikers :  
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Met deze afdruk kan je inloggen, even voor de camera houden (+/- 15 cm).   
De code afdrukken even plastificeren ;)  
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Logo op een Epson printer 
opslaan 

 
Stap 1 :  
   
Je bent trots op je zaak en trots op je logo, deze kun je op een ticket krijgen door in de 
ticket instellingen deze korte code te zetten <logo> .dat ziet er zo uit: afbeelding 1   

 
 
afbeelding 1  
 
Stap 2 :  
   
Download uit de Appstore de "Epson tm utility" App. De printer heb je aangesloten op de 
juiste wifi netwerk met een ethernet kabel. En je iPad is ook verbonden met deze wifi dat 
is de voorwaarde zodat ze samen kunnen communiceren. Duw op de bovenste blauwe 
balk om het zoeken naar de printer te starten, als hij deze al niet gevonden heeft. Druk 
op de printer wn dan krijg je het volgende scherm.  afbeelding 2  
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afbeelding 2  
 
Stap 3 :   
   
Klik wederom op de printer en selecteer "Printerinstellingen wijzigen" kies vervolgens 
"Logo's opslaan". Links onderin staat "Toevoegen" en selecteer daar je logo (liefst 520 
pixels width) dat je wilt toevoegen. Nu kun je testen of je logo er goed uit komt te zien op 
de ticket. afbeelding 3  

afbeelding 3  
Daarna vraagt hij of je een sleutelcode wilt toekennen, klik op OK en je komt op een 
nieuwe pagina, duw vervolgens op "Opslaan naar printer".  afbeelding 4 
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afbeelding 4  

 
KLAAR !  

 
Voor andere merken en type printers, neem even contact op met ons. 
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Tweede kassa incl. printer 
en/of kassalade installeren. 

 
De tweede kassa in uw zaak is een “remote” deze wordt gekoppeld d.m.v. “Rules”. 
Indien je daar ook een printer gaat gebruiken dan zet daar een ethernet printer neer. 
Deze printer is gekoppeld aan uw Wifi router en heeft dus een uniek IP-adres.  
 
STAP 1:  
Voeg deze printer toe aan uw printers in de hoofdkassa: Gegevens—->Printers  
En noem deze bijv. 2e printer  
 

 
Voeg een printer toe en noem deze bijv. 2e printer  
 
STAP 2: 
Ga naar Gegevens—–>Rules klik op het plusje rechtsboven Vervang NEW RULE door: 
2eprinter en kies als actie eronder Betalingswijze printer : kies; 2e printer  
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NEW RULE  
 
STAP 3:  
 
Nu naar je Remote en vul daar in de Instellingen bij Rules: 2eprinter  
En duw op Download eronder.  
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STAP 4:  
Sluit eventueel uw kassalade aan op de printer! En veel plezier met je nieuwe kassa in 
de zaak.  
 
LET OP:  
- Heeft de gebruiker de rechten om een kassalade te openen?  
- Staat bij de geselecteerde printer "Open Kassalade" aan?  
- Staat bij Betaalwijzen "Open kassalade" aan?  
 

 

Cloud dashboard instellen op 
je laptop, telefoon etc... 

 
Overal ter wereld je verkopen inzien dat kan via onze Cloud dashboard, deze activeer je 
in de instellingen. Het wachtwoord is automatisch gegenereerd door op het oogje te 
blijven duwen zie je deze. Je kan het wachtwoord ook aanpassen.  
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Vervolgens ga je naar een webbrowser op je telefoon/laptop/pc/tablet en surf je naar: 
www.Gastro-pad.net/dashboard en daar log je in met je email-adres en wachtwoord. 

 
Voorbeeld:  

14 daagse dashboard  
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per dag; groepen, producten, tickets, betaalwijzen, gebruikers te raadplegen  
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SumUp instellen.. 

 
 
SumUp is makkelijk in gebruik. 
  
SumUp is in principe al ingesteld in je Gastro-pad kassa namelijk bij instellingen is 
SumUp al geactiveerd. Je moet je nog wel even aanmelden bij "meld aan". Vervolgens 
ga je naar gegevens en daar kijk je bij "betalingswijzen" of daar deze betaalwijze reeds 
staat. Deze maak je eventueel bij en zet "Payment provider" op SumUp! Vervolgens 
swipe je een keer Gastro-pad weg, en je kunt betalingen gaan ontvangen!  
Ook de remotes kun je afzonderlijk koppelen aan hun eigen SumUp card readers! Let op 
want de oudere iPads  ondersteunen geen smart WiFi dus vraag eerst of probeer het uit.  
Door de samenwerking tussen Gastro-pad en SumUp betalen Gastro-pad klanten 
slechts 0,95% voor een pin transactie en 1,95% voor een credit kaart transactie, dus 
een prima en eenvoudige oplossing voor uw bedrijf.   
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Fooi instellen op je kassa 
 

Belastingdienst NL  
 
Fooien zijn niet belast in de loonbelasting omdat ze geen loon vormen, maar worden wel 
als belastbaar inkomen gezien voor de inkomstenbelasting. Je moet je ontvangen fooi 
dus wel als inkomen opgeven als je belastingaangifte doet.  
 
STAPPENPLAN: 
Maak een nieuwe groep in Gegevens en noem deze "fooi" dus zoals boven beschreven 
zonder BTW een vrolijk kleurtje eraan en deze groep heeft geen printer nodig.  
 

 
 

Volgende stap een toets aanmaken: 
Kijk kopje beginscherm waar nog plek is, is dit niet het geval dan eerst het veld 
vergroten dat staat hier. Maak een toets met de naam "fooi" en koppel deze aan de 
groep "fooi" zet hem op € 0,00 en zet open prijs aan!  
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Nu heb je een fooien toets!  
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En kun je het bedrag toevoegen aan de Rekening 
 

 


