
Aktivera konteringskoder 
För att få ut den fulla potentialen av MoreFlo Apps och av kopplingar till Visma eller Fortnox behöver 

konteringskoder vara aktiverat i MoreFlo Apps. Det är automatiskt aktiverat för nya kunder, men för 

många befintliga kunder har det varit valbart. 

1 Vad är konteringskoder? 
All försäljning bokförs mot en konteringskod med en tillhörande momskod. När konteringskoder inte är 

aktiverat i MoreFlo Apps så är det därför förinställt en konteringskod per momssats i kassans kontoplan. I 

det enklaste fallet har alltså alla varor med 25% moms samma konteringskod, alla tjänster med 25% en 

annan konteringskod, osv.  

Med konteringskoder i Apps aktiverat kan du ha en finare uppdelning, med särskilda konteringskoder för 

olika grupper och kostnadsställen. För mer information om detta, prata med din revisor eller 

redovisningsbyrå. 

1.1 Fördelar 

Det behövs bland annat för att för att kunna använda de nya sidorna för att editera och skapa artiklar i 

Moreflo Apps, och det kan ge dig mer detaljerat dagsavslut och försäljningsstatistik genom att du kan 

kontera på artikelnivå istället för endast mot en viss momssats. Om du vill använda integrationen för att 

skicka dagsavslut till Visma eaccounting måste konteringskoder vara aktiverade. Du bör ha det även vid 

koppling till Fortnox. 

1.2 Nackdelar 

Det går inte längre att skapa artiklar i kassan när man aktiverat konteringskoder. Ändra artiklar fungerar, 

men det går inte att ändra konteringskoden/momssatsen i kassan. 

2 Förberedelser 
Innan du aktiverar konteringskoder behöver följande förberedelser göras: 

• Kontrollera att du har senaste kassaversionen, under Inställningar -> Om MoreFlo kassa.  

Vilken version som är den senaste ser du här: http://moreflo.com/nedladdning 

o Om du har ISUPOS ber vi dig att kontakta supporten för att få hjälp med uppdateringen 

då man helst bör säkerhetskopiera databasen före uppgradering i dessa fall. 

o Om du har Windows XP måste du byta dator innan du uppdaterar ISUPOS/MoreFlo. 

o Glöm inte att göra dagsavslut och därefter logga ut och avsluta programmet innan du 

uppdaterar! 

• Uppdateringen hittar du på http://moreflo.com/nedladdning, och där ser du också vilket som är 

det aktuella versionsnumret. 

• Anteckna vilka konteringskoder du ska använda. Denna information ska den som sköter 

bokföringen tillhandahålla, dvs antingen du själv, den redovisningsbyrå du använder eller din 

revisor.  

http://moreflo.com/nedladdning
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o I de enklaste fallen använder du helt enkelt de koder för försäljningskonton som är 

förinställda i kassans kontoplan. I senaste versionen av MoreFlo Kassa hittar du den 

under Admin -> Inställningar -> Betalmedel och Kontoplan. 

3 Skapa konteringskoder 
Skapa en konteringskod för varje försäljningskonto du behöver använda på följande sätt: 

1. I MoreFlo Apps går du till Inställningar -> Konteringskoder 

2. Läs igenom texten.  

3. Tryck på Skapa ny. 

4. Ange värden i de fyra fälten: 

a. Kod: Den text du vill se när du väljer konteringskod på en artikel. Tex Tjänster 25% eller 

Varor 12%. Om du har integration till Visma eller Fortnox bör texten vara samma som 

där. 

b. Beskrivning: En förklarande text. Kan vara samma som koden. 

c. Moms: Vilken momssats som ska användas för konteringskoden. 

d. Konto: Det bokföringskonto som du har antecknat ska gälla för den här konteringen. 

5. Bocka för vilken eller vilka artikeltyper koden ska vara valbar för.  

6. Tryck på Skapa. 

Gör om detta för alla koder du behöver. Du kan gå tillbaka oh lägga till fler eller ändra senare. 

4 Aktivera konteringskoder 
Nu ska du göra själva aktiveringen:  

Tryck på knappen Aktivera konteringskoder.  

Systemet kommer nu att gå igenom alla dina aktiva artiklar och försöka sätta en konteringskod på dem. 

Om det upptäcks någon artikel där det inte fungerar (Tex om du har en artikel av typen Presentkort men 

ingen konteringskod med Presentkort som förvald, eller en vara med 6% moms, men ingen 

konteringskod för det) kommer systemet att varna och avsluta konverteringen. Du får då justera artikeln 

(om den är felaktig), eller bocka i artikeltypen som förvald på önskad konteringskod, eller skapa en 

passande konteringskod. Tryck därefter på knappen igen. 
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