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Tack för att du valt MoreFlo
Några få steg för att komma igång
I den här snabbstartsguiden går vi
igenom de inställningar du behöver
göra och det du behöver kunna för att
sälja din första vara eller tjänst.
I manualen för MoreFlo iOS finner du
ännu mer information. Manualen
behandlar applikationens samtliga
funktioner och inställningar. Du kan
alltid ladda ned den senaste versionen
av manualen på
https://www.moreflo.com/support

Vi lyssnar på dig!
Synpunkter är alltid välkomna
Har du synpunkter eller önskemål om funktioner och finesser i MoreFlo så är
du varmt välkommen att höra av dig till oss med detta. Vår utveckling styrs
till stor del av våra kunders önskemål och har så gjort i över 12 år.
Senaste version av MoreFlo iOS finner du alltid på Appstore.
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Behöver du hjälp?
Kontakta oss så löser vi det
www.moreflo.com
info@moreflo.com
08 – 613 70 20 (Vardagar 9:00 – 17:00. Lunchstängt 12:00-13:00)
För akuta ärenden under kvällar och helger när supporten är
stängd finns vårt journummer: 0900-1997 (19,90 /min).
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Logga in
Det första du möter är inloggningen, du hittar dina uppgifter i
välkomstmailet.

A
B
C

A

Ange e-postadressen du registrerat dig med

B

Ange ditt lösenord

C

Tryck på Logga in
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Anmälan hos Skatteverket
Om du ska använda kassan som en Skatteverksgodkänd kassa med
kontrollenhet måste du anmäla ditt nya kassaregister till Skatteverket.
Enklast gör du anmälan via Skatteverkets e-tjänst Kassaregister eller genom
att skicka uppgifterna i ett e-post till kassaregister@skatteverket.se.

Uppgifterna som behövs för anmälans finns under Mer, Om ISUPOS

A

A

Identifikationsnummer

B

Tillverkningsnummer

B
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Uppgifter för anmälan till Skatteverket

Kontrollenhet
Tillverkare: CleanCash
Modell: CleanCash® Multiuser C20+ (Revision HW: A, SW:R1.07)
Tillverkningsnummer: RIHTT131550010466
Adress namn: MoreFlo AB
Gatuadress: Ramgatan 11
Postnummer + Ort: 65341 Karlstad

Kassaregister
Identifikationsnummer: Appens version, se föregående sida.
Beteckning: MoreFlo
Modell: MoreFlo iOS
Tillverkningsnummer: I programmet ”Serial”, se föregående sida.
Kassaregister adress: Er adress där ni använder systemet
Programvarans adress: Er adress där ni använder systemet
Journalminne: Välj denna
Journalens adress: Er adress där ni använder systemet

Anmälan till Skatteverket är mycket viktig. Böter kan utdelas av
Skatteverket om ett kassaregister inte har anmälts.
Om du endast använder MoreFlo för kortbetalning eller inte har krav om
ett godkänt kassaregister behöver inge anmälan göras.
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Inställningar och konfiguration
I ditt välkomstmail finns information om de uppgifter som skall anges för
Central inställningar, kontrollenhet och kortintegration. Inställningarna ör
detta finns under Mer, Allmänna inställningar.

A

B
C

A

Central, fyll i dina uppgifter här för att använda Central.

B

Kontrollenhet, fyll i dina uppgifter här för skatteverksgodkänd
kassa.

B
C

Kortintegration, har du en kortläsare och vill ta betalt med kort
fyller du i dina uppgifter här.
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Fixa ett snyggt kvitto

C
B

A

A

Tryck på ”Mer” för att komma åt inställningar och rapporter.

B

Tryck på ”Kvittoinformation” och ange dina företagsuppgifter.

C

Tryck på ”Hantera artiklar” för att skapa din första artikel.

E
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Skapa en artikel
A
B

C
A

Tryck på ”+ Skapa artikel” för att lägga till en ny artikel

B

Fyll i artikelinformationen. Titel, momssats och pris räcker. Vill du ta
en bild på varan trycker du på kamerasymbolen. Tryck på ”Spara”
när du är klar.

C

Tryck på ”Artikelregister” för att lämna artikelhanteringen och
börja sälja dina artiklar.
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Genomför en försäljning

B

A

C

A

Här listas dina artiklar. Tryck på en artikel för att lägga till den i
varukorgen.

B

I varukorgen kan du ändra antal artiklar, lämna rabatt eller rensa
varukorgen på artiklar. Vill du lämna rabatt på en enstaka artikel
håller du fingret nedtryck på artikeln i tre sekunder.

C

Tryck på ”Betala” för att genomföra transaktionen.
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Skapa en snabbknapp

A

Tryck på Välj, bocka för de artiklar du vill inkludera och tryck på
Spara.

B

Ange namn och eventuell färg på knappen.

C

Tryck på spara. Din nya snabbknapp är nu skapad.
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Genomför dagsavslut och se försäljningsrapport
Rapporter finns i menyvalet Mer, Rapporter. Här hittar du
försäljningsstatistik per månad och dag samt försäljningsrapport (X-dag)
och dagsavslut (Z-dag)

A

C

B

A

Tryck på Växel och ange växelkassan innan du genomför
dagsavslutet.

B

Tryck på Generera Z dag rapport för att genomföra dagsavslutet.

C

Välj om du vill ha rapporten e-postad eller utskriven.
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