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1 Generell informasjon
1.1 Fra et brukerperspektiv
MoreFlo Kassa er et kassaapparat som passer til de fleste butikker og kjeder. Programmet er godkjent av
skattemyndighetene og brukes for eksempel av forhandlere, klesbutikker og restauranter. MoreFlo Kassa
er utviklet av MoreFlo og selges direkte eller gjennom forhandlere.
For at MoreFlo Kassa skal kunne arbeide, kreves en gyldig lisens direkte fra MoreFlo.

1.2 Systemkrav
–

Operativsystem: Windows 10

–

Ramme: Minst 4 GB.

–

Skjermoppløsning: Minst 1024x768.

–

Kvitteringsskriver kompatibel med Star IO, for eksempel STAR TSP eller lignende.

1.3 Krav til nettverksmiljø
Systemet kan kjøres på et trådløst nettverk, men for alle MoreFlo Kassa-installasjoner anbefales det å
bruke et fast bredbånd som kobles til kabelen. Merk at de fleste kortterminaler krever tilkobling via
nettverkskabel.

1.4 Juridiske krav
Visse begrensninger på systemet avhenger av lovens krav. Der dette er tilfelle, inneholder håndboken
generelt en henvisning til gjeldende lov.
Eksempel:
Merk at kun én kvitteringskopi kan skrives ut per kvittering.
(N: kassasystemforskrifta §2-6.4)
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2 Installasjon
2.1 Installasjon av kassaprogram
Installasjonen gjøres automatisk ved hjelp av et installasjonsprogram, den nyeste versjonen er tilgjengelig
via https://www.moreflo.com/support/nedladdning/.
1.

Dobbeltklikk på installasjonsprogrammet og følg instruksjonene.

2.

Under installasjonen opprettes en snarvei for kassaprogrammet på skrivebordet. Dobbeltklikk på
snarveien på skrivebordet eller bruk startmenyen for å starte kassaprogrammet.

3.

Første gang du starter programmet, skriv inn lisensinformasjonen du mottar fra forhandleren
eller MoreFlo. Lisensen inneholder organisasjonsnummeret ditt og en lisensnøkkel som legges
inn i kassen.

I denne modusen, før lisensinformasjonen er oppgitt, kan du også velge Demo-modus for å kjøre
programmet før du bestemmer deg.
2.1.1

Oppgradering

Oppgradering programmet er laget på samme måte. Oppgraderinger er gratis og programmet forteller
deg når det er ny versjon for å laste ned.

Vennligst gjør dagsoppgjør før du oppgraderer.
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2.1.2

Innloggingsinformasjon

Forhåndsinnstilt innlogging er Brukernavn: 1 og Sikkerhet: 1

Her kan du også velge om du vil bruke automatisk utlogging. Det fins tre valg:
-

Standard er I henhold til kontoinnstillingen. Deretter oppgir du hvordan utlogging skjer for hver
brukerkonto.

-

Valget Etter fullført / parkert kvittering logger ut brukeren for å sikre at den riktige brukeren
registrerer hvert salg.

-

Valget Aldri krever at du må velge «logg ut» for å logge ut, selv om brukerkontoen har en annen
innstilling.

2.2 Installasjon og konfigurering av eksterne enheter
2.2.1

Installasjon kvitteringsskriver

Kvitteringsskrivere installeres først i Windows på samme måte som en vanlig skriver. Ta kontakt med
produsenten hvis du trenger instruksjoner eller drivere. For STAR-skrivere finnes drivere på websiden
http://www.starmicronics.com/support/.
Når dette er gjort, vil skriveren være tilgjengelig i MoreFlo Kassa.
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1.

Start MoreFlo Kassa

2.

Velg Admin – Innstillinger - Skrivare.

3.

Velg riktig skriver og trykk Spar.

4.

Vi anbefaler at du gjennomfører en testutskrift for å forsikre deg om at alt er riktig.

2.2.1.1

Automatisk skuffåpning

Innstillingen for kasseskuffen som skal åpnes automatisk ved hver utskrift, settes i driveren for
kvitteringsskriveren og ikke i kassen. Vanligvis finnes dette i Enheter og Skrivere -> Skriveregenskaper i
Windows.
For STAR Kvitteringsskriver skal Summer/Buzzer endres til Kasseskuff, og Ytre enhet til Dokumentstart.
For mer hjelp med konfigurering av automatisk kassaåpning, henvises det til leverandøren av
kvitteringsskriveren.

2.2.1.2

Bilde på kvittering

Hvis bildet ønskes øverst på kvitteringen, brukes knappen Redigera kvittobild under Admin – Innstillinger –
Bong och kvitto. Det oppgitte bildet vil bli plassert på toppen av alle kvitteringer, men ikke på
bongutskrifter. Bildet bør ikke være bredere enn 340 piksler, og ikke høyere enn 200 piksler.
2.2.2

Installasjon bongskriver

Du kan ha flere bongskrivere i systemet og kontrollere hvilke varer som skal skrives ut på hvilken skriver.
1.

Bongskriveren installeres først i Windows på samme måte som en vanlig skriver.

2.

Når dette er gjort, vil skriveren være tilgjengelig i MoreFlo Kassa. Dette gjør du under Admin Skrivare
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3.

Klikk på Rediger-knappen til høyre i skriverboksen.

4.

Velg riktig skriver og trykk Spar.

5.

Det anbefales å lage en testutskrift for å kontrollere at alt er riktig.

Du kan også bruke den vanlige kvitteringsskriveren som bongskrivere. Velg bare kvitteringsskriveren som
Bong Printer 1.
2.2.3

Journalminne

I boksen Journalminne på fanen Rapporter finnes en knapp for å eksportere journalminnet i formatet
SAF-T. Filen skal kunne sendes til skattekontoret i forbindelse med revisjon på forespørsel fra
skatterevisor.

Slik gjør du:
1.

Angi startdato og sluttdato for data som skal eksporteres.

2.

Klikk på knappen Eksport.

3.

Velg hvor filen skal lagres, på kassamaskinen eller en USB-nøkkel.

Denne filen kan deretter lastes opp til skattekontorets portal.
2.2.4

Installasjon betalterminal

Integrasjonen med kortterminalen er konfigurert i Admin -> Integrasjoner. I Norge er det kun Nets Viking
som kan brukes.

2.2.4.1

Nets ICT250 (Nets Viking)

Konfigurering av kassen for terminalen
Ethernet/RS232
For installasjon av Nets ICT250 på Ethernet eller RS-232, ber vi deg om å kontakte våres support team.
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USB Slave
Plugg inn USB-kabelen på baksiden av kortterminalen i port, USB-SLAVE, plugg den andre enden inn i en
USB-port i kassa-PCen.
Start Enhetsbehandling i Windows for å se hvilken COM-port kortterminalen er tilordnet.
Merk COM-portsnumret og start MoreFlo Kassa.
Velg Innstillinger -> Integrasjoner -> Betalterminal -> Nets Viking
Oppgi:
Land:

Norge

Port:

3 (eksempeltvis)

Klikk på USB/Seriell, og Aktiver integrasjon.

2.2.5

Installasjon kundedisplay

MoreFlo Kassa støtter Star, Panasonic og ekstern skjerm.
Kundedisplayet eller skjermen som skal brukes, installeres først i Windows i henhold til produsentens
instruksjoner. Etter at det er installert i Windows, konfigureres kundedisplayet under Innstillinger -> Annet.
På kundedisplay
1.

Velg type kundevisning

2.

Skriv inn den tilkoblede COM-porten i feltet Serie port.

3.

Trykk Spar.

På ekstern skjerm
1.

Velg type VGA Skjerm Ekstern.

2.

Konfigurer ønsket oppførsel.

3.

Trykk Spar.
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2.2.6

Installasjon CashGuard

Koble Cashguard til seriell port. Skriv deretter inn porten under Admin-> Integrasjoner.
2.2.7

Installasjon våg

MoreFlo Kassa støtter Stathmos med protocol 13 på seriell kommunikasjon.
Eksempler på fungerende våger:
•

Stathmos 7022

•

Itab CM500

Koble vågen til seriell port. Skriv deretter inn port (for eksempel COM1) og vågtype under Admin ->
Integrasjoner -> Våg.
2.2.8

Installasjon håndskanner

Koble til håndskanneren. Start kassaprogrammet på nytt.
Alle varer som har en angitt kode kan skannes. Det er også mulighet til å konfigurere
kommandoskanning, se dette avsnittet.
Hvis skanneren ikke fungerer i kassen, kan du prøve å åpne Notepad, Word eller lignende og skanne en
vare. Hvis skanneren fungerer normalt, skal koden nå vises i dokumentet, og markøren skal blinke på
linjen nedenfor.
Ellers konfigurerer du skanneren ved å skanne kommandoer som beskrevet i skannerens håndbok.
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3 Konfigurering
3.1 Bruker
Under installasjonen ble brukeren opprettet som «Administrator» med brukeridentitet: 1 og passord: 1. Vi
anbefaler at du oppretter din egen bruker, som ikke får tilgang til systeminnstillingene under normal bruk.
Kvitteringen vil vise navnet som er angitt for hver bruker.

1.

For å legge til brukere, trykk på knappen Ny bruker nederst til venstre

2.

Deretter fyller du inn brukernavn. Bokstaver (for eksempel fornavn eller initialer) kan brukes, men
tall er raskere å skrive.

3.

Skriv inn fornavn og etternavn.

4.

Skriv inn passord

5.

Velg brukertype:
a.

Normal (Standard)

kan ta betalt, gjøre dagsavslutninger og skrive rapporter
(ingen boks markert)

b.

Administrator

vil også få tilgang til innstillingene
(Administrator-boksen markert)

c.

Selvbetjeningsbrukere

kan bare velge ett element og gjennomføre kjøp med
kortbetaling
(boksen Selvbetjeningsbruker markert)

6.

Trykk Spar.

Boksen Aktiv er markert fra begynnelsen. Brukere kan ikke fjernes fra systemet, istedenfor merkes de som
inaktive. De kan reaktiveres på et senere tidssted.
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3.1.1

Flere bedrifterskonfigurering

Valg av selskaper som brukeren tilhører, er bare nødvendig for flere bedrifterskonfigureringer. Ved flere
bedrifterskonfigureringer oppgis hvilket selskap hver bruker tilhører.
3.1.2

Automatisk utlogging

Når en bruker er konfigurert under Admin -> Brukere kan automatisk utlogging aktiveres gjennom å
markere boksen Logg ut automatisk. Denne innstillingen er egnet for bedrifter hvor flere selskaper deler
kasser, som f.eks. frisørsalonger.
Hvis kassen også skal minimeres under automatisk utlogging, skal feltet Minimer ved automatisk
utlogging krysses av. Denne innstillingen gjør det enklere å bruke andre programmer, for eksempel
ordreprogrammer.

3.2 Valuta
Som hovedvaluta bruker Moreflo den valutaen som etter loven skal brukes i kassasystemet. MoreFlo
Kassa for det norske markedet har dermed alltid norske kroner (NOK) som valuta.
Konfigurerte valutaer er kun til sammenligning. Sammenligningsprisen i den valgte valutaen er vist på
hovedskjermen under summen i NOK og på kvitteringen legges en rad under det totale beløpet i NOK
(kr) med den valgte valutaen. Kun valgt valuta vises. Valutaer konfigureres under Innstillinger -> Valuta.
Valuta har følgende egenskaper:
1.

Valutaforkortning, f.eks EUR

2.

Navn

3.

Valutakurs, oppgitt som beløp i forhold til 1 NOK. Vanligvis referert til som «bankens kjøpskurs».

Eksempel:

3.3 Kvitteringstekster
Kvitteringer stilles inn under Admin - Bedriftsinformasjon
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1.

Velg hvilket firma som skal redigeres under listen Firmaer.

2.

Trykk på knappen Endring nede til høyre.

3.

Fyll inn bedriftsinformasjonen som skal vises på kvitteringen.
Informasjonen som skal fylles ut er:
•

organisasjonsnummer eller personnummer

•

firmanavn

•

adresse for salgsstedet
(N: Regler for regnskap 2004-12-01-1558: § 5-1-1)

4.

Valgfrie tekster kan også oppgis øverst eller nederst på kvitteringen.
Eksempler på tekst nederst på kvitteringen kan være "Velkommen tilbake!", åpningstider, regler
om åpent kjøp, etc.

5.

Trykk Spar nede til høyre for å lagre endringene.

3.4 Flere bedrifter
Funksjonen for flere bedrifter som er beskrevet i kapittel 5 er ikke aktivert i Norge ennå.

3.5 Kontoplan
Kontoplanen er konfigurert under Admin – Innstillinger – Betalmedel och kontoplan - Kontoplan. Her kan
du oppgi ønsket kontonummer etc.

3.6 Eget betalingsmiddel
Navn og konto for egne betalingsmiddel er konfigurert under Admin – Innstillinger – Betalmedel och
kontoplan - Kontoplan. Skriv inn navn på egen betalingsmetode i ett av feltene Navn på eget
betalingsmiddel.
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Det er totalt fem tilpassede betalingsalternativer som er konfigurerbare. For eksempel kan eget
betalingsmiddel brukes til mottak av VIPPS-betaling, som er forhåndskonfigurert.
For å endre navnet på et betalingsmiddel, må du ikke ha salg i kassen etter den siste dagsavslutningen.
Hvis feltet Navn på egen betalingsmiddel er grått og ikke redigerbart, må en dagsavslutning gjøres før
redigering.
Hvis det ikke er oppgitt noe navn på et eget betalingsmiddel, vil knappen skjules i kassen. Hvis Eget
betalingsmiddel 1 fylles ut, vises den også som knapp ved siden av Kort og Kontant nedenfor
talltastaturet.

3.7 Takeaway
For å bruke takeaway må du velge hvilken konteringskod du vill bruke til dette. Dette gjøres på
Apps.moreflo.com, under Innstillninger – Konteringskoder
Trykk på Annet – Takeaway for å aktivere Takeaway på kvitteringen

3.8 SIE-filer
SIE-filer brukes til å eksportere data til andre programmer. Under Innstillinger –> Kvitteringsopplysninger > Kontoer nederst på siden stiller man inn hvilken søkevei (mappe) som SIE-filen skal lagres i. Man kan
også velge at den skal lagres der automatisk etter hver dagsavslutning.
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3.9 Artikler
Lisensen til kassen inngår i basispakken i MoreFlo Apps. Vi anbefaler at du legger til artikler gjennom
MoreFlo. Du kan fortsatt sjekke varer gjennom kassen, og også legge til hurtigtaster på denne måten.
MoreFlo Apps kan brukes fra hvilken som helst nettleser og støtter også import av varer fra Excel-filer.
Innlogging på MoreFlo Apps skjer på https://apps.moreflo.com.
Merk!
Hvis du har tilleggsprogrammer med artikkelregister som artiklene skal importeres fra, for eksempel
Visma eller ServeIT må du ikke bruke varekatalogen i apps.
3.9.1

Legg inn varer manuelt i kassen

Alle varer unntatt lagervarer kan legges inn via kassen.
Gå inn under Admin -> Artikler.
Nede i venstre hjørne er det en knapp som kalles Ny.
Hvis du vil endre en eksisterende vare, velger du elementet i listen og velger Rediger.
En vare har følgende parametere:
Artikkelnummer

Må være unikt for hvert element. Hvis du ikke har noe artikkelnummer fra
leverandøren din, kan du finne på et. Systemet gir et forslag basert på tidligere
artikkelnummer.

Navn

Navnet på selve varen som det vises på kvitteringen.

Ekstra tekst

Informasjon vist på kvitteringen.

Beskrivelse

Informasjon som ikke er vist på kvitteringen, men som kan være bra å ha for sin
egen skyld.

Enhet

Velg enheten som varen selges i, etter st, kg, liter, meter.

MVA

Her velger du varens momssats, f.eks. 0, 6, 12 eller 25 %.

Pris ekskl. Mva

Angi prisen her eller i den neste boksen.

Pris inkl. Mva

Prisen beregnes automatisk i boksen du ikke har skrevet noe i.

Innkjøpspris

Hvis denne informasjonen ikke finnes, oppgis 0.

Gruppe

Står for rapportgruppe. Det er den gruppen salget er registrert for.

Strekkode

Her oppgis strekkoden som vises på varen.
Legg merke til at den skal oppgis uten mellomrom.

Underartikler

Her kan undervarer som f.eks. pant knyttes til varen.

Artikkeltype

En artikkel kan være av forskjellige typer, for eksempel en vare, tjeneste, gavekort,
handpenning, kupong eller verdikort. Det er artikkeltypen som bestemmer hvilken
16
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salgskonto varen havner på sammen med momsen. Aktiv artikkel skal alltid være
markert for at artikkelen skal kunne selges.
Bruk våg

Skal krysses av for de artiklene som har en vektpris, for å aktivere kobling til
integrert våg.

Akkumulativ vare

Innebærer at når flere varer med samme varenummer legges til kvitteringen,
kommer de på en og samme rad.
Merk:
Akkumulative varer kan ikke ha åpen pris, vekt eller serienummer.
Varer som ikke er solgt stykkvis, som veide varer og varer med GS1 strekkode, samt
gavekort og lignende, kan ikke være Akkumulative.

Åpen artikkel

For en slikt vare blir kassereren bedt om å legge inn prisen for varen når den legges
til kvitteringen. Merk at prisen på en åpen vare må være satt til 0.

Tilhører bedrift

Brukes hvis du har flere bedrifter i kassen. Funksjonen er ikke i bruk i Norge.
Her velger du hvilket selskap varen skal tilhøre. Hvis varen selges, havner salget på
selskapet som varen tilhører. Hver kvittering kan kun håndtere varer från en bedrift.

Bongutskrift

Brukes for varer som også skrives ut på en bongskriver. Det er for det meste
restauranter som bruker funksjonen, for eksempel for ekstra utskrift til en
bongskriver på kjøkkenet.
Velg hvilken skriver bongen for varen skal skrives ut på. Bong aktiveres ved å velge
en skriver.

Bongtype

Velg om varen skal skrives ut sammen med kvitteringens andre bongvarer, på egen
bong per vare, eller på egen bong per varenummer.

Redigere Bongtekster

Bongtekster kan spesifiseres på varer for å gi en tekst på bongen som ikke

er synlig på kundens kvittering. For eksempel en kjøttrett, hvor du vil velge
matlagingstemperatur. Du skriver en tekst på hver linje, så kassereren vil kunne
velge mellom dem.
Bongtekstdialog

Et merke her åpner også en dialogboks hvor du kan skrive inn hvilken som helst
tekst, for eksempel. «Saus ved siden av med ekstra løk.»

3.9.1.1

Artikkelsett

Et artikkelsett er en type av artikkel som består av to eller flere artikler som sammen har en gitt pris. Et
varesett har ingen egen lagersaldo. varesett kan brukes til f.eks. en meny eller et sett med jakke og
bukser.
Artikkelsett er opprettet i MoreFlo Apps og deretter synkronisert med MoreFlo Kassa. I MoreFlo Apps er
hver del av settet oppgitt med prisen, summen av disse individuelle prisene vil da være totalprisen på
settet.
Et artikkelsett håndteres som en artikkel i kassen, og salget er rapportert på dagen som en solgt artikkel.
På MoreFlo Apps rapporteres imidlertid hvert element i artikkelsettet separat med den delte prisen, noe
som muliggjør sporbarhet i både lager og transaksjonsbidrag.
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I kassen redigeres innstillinger for eventuell bongutskrift, alle andre innstillinger for artikkelsett kan bare
redigeres i MoreFlo Apps. Det kreves tilkobling til MoreFlo Apps i kassen for å fungere.
Et artikkelsett som inneholder inaktiverte varer kan ikke brukes.

3.9.1.2

Salg av brugte varer

For å bruke Avansesystemet ved salg av brukte varer, dersom MVA betales kun på fortjenesten skal
artiklene ha type Marginavansevare.
1.

Gå til Admin – Innstillinger – Betalmedel och kontoplan - Kontoplan.

2.

Sett MVA Fortjenestemarginvarer til 20.

3.

Opprett vare
o

Artikkeltype Avansemarginvare

o

MVA = 20 % fortjenestemargin MVA

o

Angi pris inludert MVA

o

Angi innkjøpspris. Kjøpesummen er viktig. MVA vil bli beregnet på forskjellen mellom
kjøpet og prisen inkludert MVA.

MVA er ikke oppgitt på kvittering for avansemarginvarer.

3.9.1.3

Provisjonssalg

Kommisjonssalg er videresalg av en brukt vare for noen andre dersom bedriften tar provisjon på salget.
1.

Gå til Admin – Innstillinger – Betalmedel och kontoplan - Kontoplan.

2.

Sett MVA Fortjenestemargin til 20.

3.

Opprett vare
o

Artikkeltype Kommisjonsalgsvare

o

MVA = 20 % fortjenestemargin MVA

o

Angi pris inludert MVA

o

Oppgi Kommisjonens verdi i %. MVA vil bli beregnet på kommisjonsverdi av prisen
inkludert MVA.

MVA er ikke oppgitt på kvittering for Kommisjonsjonssalgsvarer

3.9.1.4

GS1 strekkode – strekkode med vekt eller pris

En vare som har et varenummer, eller en strekkode som er 13 tegn lang og begynner på 20, 21, 22, 23, 24
eller 25, tolkes som en GS1-kode. De åtte første tegnene vil bli brukt som artikkelvarenummer/strekkode.
Hvis det finnes en vare i artikkelkatalogen som har dette artikkelnummeret eller strekkoden, vil varen legges
til på kvitteringen.
For artikler med prefiks 23–25 skal enhet settes til Kilo for korrekt visning på kvitteringen.
Hvis artikkelnummer/strekkode starter på 20, 21 eller 22, er prisen på varen satt til 9–12 på
artikkelnummeret/strekkoden.
Hvis artikkelnummer/strekkode starter med 23, 24 eller 25, er varenummeret satt til 9–12 på
artikkelnummeret/strekkoden.
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Artnr/strekkode begynner med:

Posisjon 9–12 tolkes som:

20

Pris med to desimaler.

21

Pris med en desimal.

22

Pris i heltall.

23

Vekt med tre desimaler.

24

Vekt med to desimaler.

25

Vekt med en desimal.

Den siste posisjonen i GS1-koden er et kontrollsiffer, og ignoreres fullstendig av kassen.
3.9.2

Serienummer

Hvis du vil ha med en vares serienummer på kvitteringen, kan du markere dette i vareregisteret.
Produktet må IKKE være akkumulativt, hvis kunden kjøper flere like, må hver av dem ha serienummeret
på kvitteringen. Kassereren vil da bli bedt om å skrive inn et serienummer når varen er valgt.
Serienummeret skrives ut på kvittering og faktura, og sendes også til MoreFlo Apps.
3.9.3

Opprett hurtigtast

En hurtigtast kan opprettes direkte fra varekatalogen.
1.

Finn artikkeln som knappen skal gjelde for.

2.

Velg artikkelen i listen og trykk på knappen Opprett
hurtigtast.

3.

En boks vises med mulighet for å velge knappfarge og i hvilket panel hurtigtasten skal opprettes.

4.

Hvis flere egenskaper må endres, for eksempel størrelse og plassering, må dette redigeres under
Hurtigtaster på vanlig måte. Se neste kapittel

3.10 Hurtigtaster
En hurtigtast kan være snarvei til forskjellige hendelser. Dette kan være en artikkel, artikkelgruppe,
artikkeltekst, kvitteringstekst, rabatt, usynlig og innsjekking/utsjekking av personal. Det finnes også
Paneler, som er knapper som leder til en ny side med hurtigtaster.
3.10.1 Opprett hurtigtast
1.

Velg Innstillinger->Hurtigtaster

2.

Trykk Ny knapp nede til venstre.

3.

Skriv inn teksten som skal stå på knappen og trykk OK.

4.

Knappen opprettes på første ledige plass.

5.

For å videre konfigurere den opprettede hurtigtasten, trykk Redigere.
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3.10.2 Flytt/slett knapper
For å flytte knappene, bruk kontrollene øverst til høyre.
1.

Velg knappen du vil flytte eller fjerne.

2.

Klikk på Flytt til venstre, så bytter den valgte
knappen plassering med venstre knapp.

3.

Klikk på Flytt til høyre, så bytter den valgte
knappen plassering med høyre knapp.

4.

Klikk på Slett, deretter slettes den valgte
knappen.
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3.10.3 Redigere knapp
Trykk Redigere nederst til høyre for å endre en ny eller eksisterende knapp eller et panel.
På toppen er det parametere for knappens utseende:
Knappetekst:

Her kan du endre knappens navn.

Bredde og høyde: Her oppgir du knappens størrelse.
Aktiv knapp:

Du deaktiverer knappen ved å huke bort
her. Kan brukes til varer som er
tilgjengelige i perioder, i stedet for å
fjerne knappen.

Tekststørrelse:

Knappetekstens størrelse kan endres her.

Farge:

Her velger du hvilken farge knappen skal
ha.

Husk at det kan bli rotete hvis det er for mange forskjellige
farger og størrelser på tekst og knapper.
For knapper kan du også oppgi parametere for knappens
funksjon:
Legg til artikkel i kvittering
Boksen som sier legg til vare i kvitteringen skal være avkrysset. Nederst oppgis varenummeret til varen
som hurtigtasten skal tilknyttes. Du kan også søke etter en vare i varelisten ved å trykke på knappen
direkte til høyre for varenummeret.
Artikeltekst
En varetekst som vises under varen på kvitteringen, kan forhåndsdefineres i hurtigtaster.
Kvitteringstekst
En kvitteringstekst er en ekstra tekst som skrives ut lengst ned på kvitteringen. Eksempel: En knapp for å
vise teksten «Ikke åpent kjøp på salgsvarer» ved salg av salgsvarer.
Rabatt på alle varer
Hurtigtaster som gir rabatt på alle varer betyr at en knapp legges til for en viss rabattsats. For eksempel
en knapp hvor rabatten skal være 20 % på alle varer.
Rabatt på de siste varene (samme varenummer)
For å opprette en automatisk rabatt på den siste artikkelen, eller de siste hvis de har samme
artikkelnummer. Her angis en fast rabattsats.
Rabatt kun på siste vare
Gjelder kun for den siste varen, uansett om de siste linjene på kvitteringen inneholder samme
artikkelnummer.
Usynlig
Brukes for å skape et mellomrom mellom knappene.
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Central Checkin – Central checkout (Funksjon for personalregister)
Brukes til å sjekke (logge) inn eller ut ansatte via MoreFlo Apps. Når denne knappen brukes, åpnes en
dialogboks for å skrive inn personnummeret til personen som trykket på knappen, dette resulterer i en
inn- eller utsjekkingshendelse i MoreFlo Apps' personalregister. Dette krever at ansatte legges inn med
riktig personnummer i MoreFlo Apps, og skrevet i det samme formatet, f.eks. 7707301234.
Bordsmarkering
Brukes til å oppgi bordsnummer på kvittering og bong. Hvis bordsnummerfeltet lemnes tomt, må
brukeren legge inn et bordsnummer når knappen brukes.
3.10.4 Paneler
For å strukturere knappene hvis du har mange, kan du bruke paneler. Det er knapper som tar deg til en
ny side, der du kan ha flere knapper. For eksempel kan du ha paneler for ulike produktgrupper.
Når du har opprettet en panelknapp, klikker du på den og du kan opprette nye knapper der. Du kan også
flytte knappene dine fra andre paneler.

3.10.4.1 Opprett panel (knappgruppe)
1.

Velg Innstillinger->Hurtigtaster.

2.

Trykk Nytt panel nede til venstre.

3.

Skriv inn teksten som skal stå på panelknappen og trykk OK.

4.

Knappen opprettes på første ledige plass.

3.10.4.2 Flytt knappene inn i panelet
For å flytte en knapp til et panel, velg knappen som skal flyttes
og klikk Flytt til panelet nede til venstre. En boks vises der du
velger hvilket panel knappen skal flyttes til. Root er den første
siden.
Du kan også opprette paneler på flere nivåer om nødvendig, ved å opprette en ny hurtigtast av typen
panel, inne i et panel.
3.10.5 Bilder på hurtigtaster
For dem som vil ha bilder på hurtigtastene i stedet for tekst, er dette mulig for vareknapper og
panelknapper.
Bilder for varer skal navngis med varenumre, og panelknappene skal være navngitt med prefikset panel.
etterfulgt av knappeteksten. Disse bildene skal da plasseres i katalogen %programData%\MoreFlo
Kassa\Kassa\3\images\Hotkeys som ved vanlig installasjon er det samme som C:\ProgramData\MoreFlo
Kassa\Kassa\3\images\Hotkeys.
Støttede bildeformater er: jpg, png, gif og bmp
Eksempel:
Anta at du har tre varer med artikkelnumrene 1000, 1001 og 1002 og en panelknapp med navnet Mat. For
disse knappene vil du da opprette følgende bilder:
1000.jpg
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1001.jpg
1002.jpg
panel.Mat.jpg
Merk at noen tegn ikke er tillates i filnavn, disse er: \ /: *? ” < > |
Hvis panelknappen inneholder noen av desse tegnene, skal de utelukkes helt i filnavnet.
Eksempel:
Tekst på panelknapp: Mat/Drikke
Filnavn på bilde: panel.MatDrikke.jpg

3.11 Kommandoskanning
For å kunne styre funksjoner som Kortbetaling, Kontantbetaling etc. med en håndskanner, konfigureres
en strekkode for respektive funksjoner under Admin – Instillinger - Streckkoder.
Gjennom å opprette en hurtigtast og angi de oppgitte strekkodene for funksjonene som varenummer, får
man en hurtigtast med samme funksjon som skanning av strekkoder.

3.12 Kunderegister
Hvis du har tilvalg Kunderegister i kassen synkroniseres kunder til og fra Moreflo Apps. En kunde i kassen
blir da et Kundekort i Apps som finnes under Kundekort -> Kunde/Medlemskort.
Kunder legges inn via kassen eller MoreFlo Apps.
Følg disse trinnene i kassen:
1.

Velg Innstillinger -> Kunderegister.

2.

For å legge til en ny kunde velg Ny kunde

3.

Deretter fyller du inn kundeinformasjonen.

Deretter kan denne velges ved kjøp. Salgshistorikk for kunder er tilgjengelig via kassen eller via MoreFlo
Apps. (Tilvalg)

3.13 MoreFlo Apps
Funksjonene i MoreFlo Apps er beskrevet i et eget kapittel.
For å logge på MoreFlo Apps brukes https://apps.moreflo.com/ og brukernavnet og passordet som du
fikk fra oss under bestillingen.
3.13.1 Konfigurere kassen for MoreFlo Apps
1.

Konfigureringen for MoreFlo Apps ligger under Admin – Integrasjoner – Moreflo Apps.

2.

Angi URL (standard er https://internal.moreflo.com/).

3.

Skriv inn brukernavn og passord for kassen. De er tilgjengelige via MoreFlo, men merk at det ikke
er det samme som å være logget inn på MoreFlo Apps på nettet.

4.

Kryss av i boksen Aktiver MoreFlo Apps.
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Det fins også innstillinger for når artiklene skal synkroniseres mellom kassen og MoreFlo Apps, for
eksempel ved hver Innlogging, eller etter hver opprettet kvittering.
Aktiver apps
Bør alltid være markert, for at eksempelvis vareregister, integrasjoner, etc. skal fungere.
Parkere kvittering i apps
Om man har flere kasser kan man velge å parkere kvitteringer via MoreFlo Apps for siden å kunne hente
den parkerte kvitteringen i en annen kasse som er koblet til samme butikk. Marker valget Parker
kvitteringer i MoreFlo Apps for å aktivere at kassen parkerer kvitteringer i MoreFlo Apps istedenfor i
respektive kassen.
Bruk Kampanjer
I MoreFlo Apps er det mulig å konfigurere hvordan rabatter kan gis i ulike kampanjer. For å aktivere det i
kassen, skal boksen Bruk kampanjer hukes i. Alle konfigurerte kampanjer blir synkronisert innen 30
sekunder etter Kampanjer aktiveres.
3.13.2 Synkroniser kvitteringer
Når et salg er gjort og kassen ikke kobles til MoreFlo Apps, blir kvitteringsinformasjonen lagret lokalt, og
kassen vil forsøke å sende salget med jevne mellomrom. Med knappen Synkroniser kvitteringer kan du
tvinge kassen til å prøve å sende kvitteringsinformasjonen.
3.13.3 Synkroniser alle artikler
Med knappen Synkroniser alle artikler synkroniser alle varer fra MoreFlo Apps, uansett om de endres ved
kassen eller i MoreFlo Apps.

3.14 Personalregister
Denne funksjonen krever ekstra tilvalg i MoreFlo Apps.
Personale legges til i MoreFlo Apps med personlig informasjon, inkludert personnummer. Disse
personene kan siden Sjekke inn eller Sjekke ut med sitt personnummer i en kasse i butikken hvis den er
koblet til MoreFlo Apps.

3.15 Kundekort, gavekort og kontantbetaling
Denne funksjonen krever ekstra tilvalg i MoreFlo Apps. Se også kapittel 4 Håndtering.
3.15.1 Kundeliste
Kunder oppdateres fra MoreFlo Apps hvis MoreFlo Apps er aktivert. Oppdateringer finner sted hver gang
kundedata hentes. Hvis mer enn 10 kundeoppføringer er endret i MoreFlo Apps, blir du spurt om
oppdateringen skal være umiddelbar, eller skje på et senere tidssted.
3.15.2 Prefiks, suffiks
Hvis en ekstern kortleser benyttes for gavekort eller verdikort, og denne kortleseren automatisk legger på
et prefiks/suffiks ved skanning, eller dersom kortene som benyttes gir et prefiks/suffiks av seg selv, så kan
dette oppgis under Admin - Innstillinger -> Kundekort.
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Når et kundenummer/kortnummer er spesifisert på forhånd eller ved skanning av noe slag, vil eventuelle
prefikser/suffikser bli slettet. Dette gjelder betaling eller registrering med kundekort, gavekort, forskudd
og verdikort, og også for salg/registrering av verdikort, gavekort og kontantbetaling.
3.15.3 Automatisk rabatt
Når du betaler med et verdikort, kan en automatisk rabatt legges til på kvitteringen på salgstidsstedet.
Angi rabatt i % under Admin - Innstillinger -> Kundekort. Oppgi også på samme sted om rabatten skal
være aktiv eller ikke.

3.16 Lagerstatus
Når MoreFlo Apps er aktivert, er det en ekstra knapp under fanen vareregister som kalles Vis
lagerinformasjon.
Hvis du vil vise gjeldende lagerstatus for en vare, velger du varen og trykker på Vis lagerinformasjon, så vil
lagerstatus fra MoreFlo Apps vises.

3.16.1.1 Filtrer varer etter produktmodell/produktegenskaper
I MoreFlo Apps finnes kriteriene Produktmodell og Produkttegenskaper (for mer info, se dokumentasjon
for MoreFlo Apps). Når MoreFlo Apps er aktivert i kassen, kan brukeren søke og filtrere varer etter disse
kriteriene. For å filtrere på produktmodell eller produktegenskap velger du Filter / Søk og så
produktmodell eller produktegenskap.

3.17 Fullskjermmodus

Kassen er vanligvis i fullskjermmodus. Dette kan være midlertidig eller permanent deaktivert Admin ->
Innstillinger -> Utseende. Knappen Deaktiver fullskjermmodus slår fullskjermmodus av midlertidig.
Når Fullskjermmodus ikke er aktiv, heter knappen Aktiver fullskjermmodus.
Avmerkingsruten Start i fullskjermmodus angir hvilken modus kassen skal starte i.
Du kan også velge andre fargetemaer etter behov. Fargetema UNO har ekstra store knapper for små
skjermer.

3.18 Automatisk utlogging
Ved salg, rengjøring av kvittering og parkering av kvittering, kan den innloggede brukeren logge seg ut
automatisk hvis det ønskes. Kassen kan også minimeres når du logger ut.
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Innstillingen er valgt i feltet Automatisk utlogging i
innloggingsvinduet, og det er tre valg:
- I henhold til kontoinnstillinger
- Etter fullført/parkert kvittering, samt
- Aldri.
I henhold til kontoinnstillingen
Forhåndsvalgt innstilling. Utlogging/minimering skjer i henhold til innstillinger per bruker. Se nedenfor.
Etter fullført/parkert kvittering
Utlogging skjer alltid etter fullført eller parkert kvittering, uansett hva brukeren har stilt inn.
Aldri
Ingen automatisk utlogging uansett brukerens innstillinger.
3.18.1 Brukerinnstillinger
Når en bruker er konfigurert under Admin-> Brukere aktiveres automatisk utlogging ved å merke feltet
Logg ut automatisk. Hvis kassen også skal minimeres under automatisk utlogging, skal feltet Minimer ved
automatisk utlogging vare markert.
3.18.2 Bordsnummer
Det er mulig å legge inn et bordsnummer på kvitteringen. Dette kan gjøres med en hurtigtast, eller ved at
brukeren skriver inn et bordsnummer manuelt.
For å tvinge brukeren til å oppgi et bordsnummer, kryss av for Admin-> Innstillinger -> Bong och kvitto Krev bordsnummer for parkering eller avslutning av salg.
Du kan også aktivere en knapp for å velge bordsnummer plassert under hurtigtastene, ved å huke av
Admin-> Innstillinger -> Bong och kvitto -> Aktiver 'Skriv inn bordsnummer'-knappen under hurtigtaster.
Når brukeren har valgt bordsnummer, står det under hurtigtastene i salgsvisningen.
Se avsnittet om Hurtigtaster for å opprette en hurtigtast med et tabellnummer.
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4 Drift
4.1 Still inn vekselkasse
Hvis du har kontanthåndtering, må vekselkasse angis i henhold til lov. Hvis du ikke har kontanthåndtering,
kan dette deaktiveres nedenfor Innstillinger -> Annet -> Annet.
For å legge inn vekselkasse første gang, slå inn summen for vekselkassen på tastaturet og trykk Annet og
deretter Kassa inn.
Når en dagsavslutning er fullført, tilbakestilles kassen til senest angitte vekselkasse. Derfor trenger du ikke
å legge inn vekselkassen hver dag, med mindre den skal endres.
Du øker vekselkassen ved å slå inn ønsket beløp for økning, og deretter Annet -> Kassa inn. Det samme
prinsippet gjelder hvis vekselkassen skal reduseres, slå inn beløpet du vil redusere med, og velg deretter
Annet og Kassa ut.
Eksempel:
Du ønsker å registrere 1000 kr vekselkasse første gang. Skriv inn 1000, velg Annet, og Kassa inn.
Vekselkassen er nå 1000 kr.
En uke senere, du har kommet på 1000 kr er for mye og ønsker å bytte til 300. Slå 700 og velger Annet ->
Kassa ut. Växelkassan er nå 300 kr.

4.2 Salg
4.2.1

Salg av artikler

Det finnes flere måter å legge til artikler på kvitteringen. Dette kan gjøres via strekkode, hurtigtast, søk
artikkelen i artikkelregisteret eller skriv inn artikkelnummeret manuelt i søkefeltet, og trykk deretter på
knappen Legg til ArtNr. Velg ønsket betalingsmetode når alle elementer er lagt til kvitteringen.

4.2.1.1

Åpen artikkel

En åpen artikkel er en artikkel uten en fast pris. Artikkelen er registrert i artikkelregisteret som vanlig, men
uten pris. Når varen er solgt, vil MoreFlo Kassa be om varens pris.
4.2.2

Kontant betaling

Trykk på knappen Kontant. Kvitteringen skrives nå ut på kvitteringsskriveren og kassen er klar for neste
kunde.
Hvis kunden ikke har jevne penger, skriver du først inn hvor mye penger kunden giver, deretter trykker du
på Kontant, og da vises hvor mye kunden vil motta igjen. Summen er også på kvitteringen.
4.2.3

Betaling med kort

Samme prinsipp som ved kontant, velg knappen Kort i stedet. En kortterminal kan være integrert
(kassakoblet) eller frittstående. Ved frittstående skrives kvitteringen direkte ut når knappen Kort blir
trykket, og kjøpet er også gjort manuelt i kortterminalen.
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4.2.3.1

På integrert kortterminal:

Med Verifone type
Velg Kort og en ny boks med valg for Start betaling eller Skriv inn kortdata manuelt åpnes. Ved Start
betaling følger kunden instruksjonene i displayet på kortterminalen: Sett inn kortet -> slå pinkoden -> OK.
Når alt er klart skrives kvitteringen ut på kvitteringsskriveren. Skriv inn kortdata manuelt Brukes kun når
magnetstripen eller brikken på kortet ikke virker. Kortnummeret skrives da inn med talltastene på
kortterminalen.
Med typen West
Velg Kort og en ny boks med teksten «Ny kunde venter på kort» åpnes. Språk kan også endres her.
Kunden setter kortet i kortterminalen. Dialogboksen viser korttype og «Be kunde om å oppgi kode", hvis
signatur er mulig, vises «Signatur mulig».
Ved Start betaling følger kunden instruksjonene i displayet på kortterminalen: Sett inn kortet -> slå
pinkoden -> OK.
For betaling med signaturTrykk på knappen Signer i dialogboksen, alternativt skriver kunden signaturen
på kortterminalen. Signaturkvittering er skrevet ut og en dialogboks med teksten «Kjøp godkjent –
Kontroller signatur» åpnes. Vær oppmerksom på at kjøpet ikke er ferdig ennå: Hvis kundens signatur og
ID-handling samsvarer med utskriften trykkes yes for å fullføre kjøpet. Trykk no for å avbryte kjøpet.
Når alt er klart skrives kvitteringen ut på kvitteringsskriveren.
4.2.4

4.2.4.1

Forskuddsbetaling

Selg en forskuddsbetaling

Registrer en forskuddsbetaling ved å selge en artikkel av typen Forskudd.
Artikkelen skal ha følgende innstillinger:
MVA:

0%.

Pris:

0,00

Type:

Handpenning

Aktiv:

Ja

Akkumulert:

Nei

Åpen artikkel: Ja
Hvis MoreFlo Apps er aktivert, blir kontantbetalingen registrert der. Det blir da skrevet ut et
referansenummer til kontantbetalingen på kvitteringen. Dette nummeret brukes når kontantbetalingen
skal registreres som betalingsmiddel ved salg.

4.2.4.2

Benytt deg av et forskudd

Når et forskudd skal brukes som betaling ved salg av den artikkelen som kunden har forskuddsbetalt på,
skal referansenummeret som ble skrevet ut på kundekvitteringen oppgis i dialogboksen som vises. Da
bekreftes det også at forskuddet ikke allerede er brukt.
1.

I salgsvyen, trykk Annet -> Gavekort/kontantbetaling/Tilgodelapp.
En dialogboks åpnes
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2.

Skriv inn nummeret på forskuddet i feltet Kortnummer og trykk Hent informasjon.
Nå vises informasjon om forskuddet.

3.

For å bruke forskuddet trykk Legg til.
Hvis verdien på forskuddet dekker hele kjøpet, vil kvitteringen utstedes umiddelbart.

4.

Hvis forskuddet ikke dekker hele kjøpet, vil det gjenværende beløpet bli vist i feltet Å betale.

5.

Resterende kjøp skjer via kontantbetaling, se 4.2.2 eller kortbetaling se 4.2.3.

4.2.5

Kupong

Brukes til betaling med f.eks. nasjonale kuponger eller lignende.
4.2.6

Eget betalingsmiddel

I kassen er en knapp tilgjengelig for betaling med Vipps. Denne knappen kan endre navn hvis ønskelig.
Relaterte Z og X daglige rapporter vil vise registrert salg på denne betalingsmåten med gitt navn.
Betalingsmetoden er oppgitt nedenfor Admin -> Innstillinger -> Betalmedel och kontoplan - Kontoplan.
Det er et felt som heter Navn på eget betalingsmiddel. For å kunne endre navnet, må dagsavsluting vare
laget.
4.2.7

Blandede betalingsmidler

Et kjøp kan gjøres der kunden betaler deler av kjøpet med ulike betalingsmåter. Først skriver du inn
summen som ska delbetales, og deretter alternativet for betaling.
Kreditt/debetkort bør alltid trekkes siste, gavekort og som bør velges først.
Hvis du bruker Gavekort, forskuddsbetaling, verdi kort- og debetkort som er lagret i MoreFlo Apps, ikke
delsum angitt. Hvis du ikke ønsker å bruke hele kortets verdi, må det derfor være den siste.
Eksempel 1:
Prisen er 1000 kr.
Kunden har ett registrert gavekort på 500 og 250 i kontanter. Resten er betalt med kort.
1.

Velg Betalingsmidler -> Gavekort/Forskudd/Tilgodelapper.

2.

Skriv inn gavekortsnummeret, trykk på Hent informasjon, og deretter Legg til.
(Hvis beløpet på gavekortet ikke er nok vil automatisk hele verdien på kortet bruk)
Gjenstående beløp er oppdatert til 500.

3.

Skriv inn 250, og trykk på Kontanter.
Gjenstående beløp er oppdatert til 250.

4.

Trykk på Kort, og følg instruksjonene for din kortterminal.
Kvitteringen skrives ut, og de ulike betalingsformene vises på kvitteringen.

Eksempel 2:
Prisen er 3000 kr.
Kunden har ett gavekort på 1000. Resten er betalt med kort, kunden ønsker dessuten å ta ut 200 i
kontanter.
1.

Skriv inn 1000 og velg Betalingsmidler -> Gavekort andre.
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2.

Skriv inn gavekortsnummeret, trykk på Hent informasjon, og deretter Legg til.
(Hvis du ikke angi en summe, eller hvis kjøpesummen er lavere enn det som er spesifisert er
kvittering nå slått ut)
Gjenstående beløp er oppdatert til 2000.

3.

Skriv inn 2200, og trykk på Kort.
Da vises det en boks hvor det står at kunden skal få 200 kr tilbake.

4.

Følg instruksjonene for din kortterminal.
Kvitteringen skrives ut, og det vises også hvor mye kunden skal få tilbake.

Eksempel 3:
Prisen er 30 kr.
Kunden har ett verdikort og noen kontanter (8 kr) i lomma.
1.

Angi 8 og trykk på Kontant.
Gjenstående beløp er oppdatert til 22.

2.

Velg Betalingsmidler -> Kundekort og angi kortnummeret.
Trykk på Hent informasjon, og deretter Gjennomfør kjøp.
Kvitteringen skrives ut, og summen der gjenstår på verdikortet er oppdatert.

4.2.8

Takeaway

Fra og med versjon 3.1.143.2, finnes det mulighet for å endre mva-sats til 15% på en kvittering.

1.

Slå in artikler på kvitteringen på vanlig måte.

2.

Gå til fanen Annet.
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3.

Trykk deretter på knappen for
Takeaway.

4.

Prisen er nå omregnet, og du kan slå ut
kvitteringen.

4.3 Generelt om Gavekort,
Verdikort, Kundekort og Debiteringskort
Et kort av en av disse typene kan være et magnetisk kort, et kort med strekkode, et RFID-kort, et kort med
bare et trykt nummer eller en annen type kort. Lesing av disse kortene kan gjøres med en magnetisk
kortleser (ikke kortterminalen), skanner, RFID-leser eller angis manuelt. Funksjonen for innlesing av kort er
den samme for alle disse korttypene.
4.3.1

4.3.1.1

Gavekort

Bruk gavekort (uten Apps)

For salg av gavekort må det være en vare av typen
Gavekort med følgende innstillinger:
MVA:

0 %.

Pris:

0,00

Aktiv:

Ja

Akkumulativ:

Nei

Åpen vare:

Ja

Du kan også huke av Angi serienummer som deretter
brukes som gavekortnummer og trykkes på kvitteringen.
For å selge gavekort uten Apps:
1.

Velg varen Gavekort

2.

Skriv inn den summen som skal legges til på gavekortet.

3.

Skriv inn gavekortnummeret dersom serienummeret blir forespurt.

4.

Ta betalt som vanlig.

Håndtering av disse gavekortene gjøres manuelt. Du må derfor selv notere hvor mye gavekortet er verdt
og hvor mye som er igjen på gavekortet, med mindre hele kortet brukes på kjøpstidsstedet.
For å betale med gavekort uten Apps:
1.

Legg til produkter på kvitteringen som normalt.

2.

Hvis hele kjøpet skal betales med gavekortet:
Velg Betalingsmidler -> Gavekort andre.

3.

Hvis gavekortet skal brukes som delbetaling:
Legg først inn beløpet som skal belastes kortet.
Velg deretter Betalingsmidler -> Gavekort andre.
Ta betalt for gjenværende beløp som vanlig.
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4.

4.3.1.2

Hvis det er penger igjen på kortet, noter ned hvor mye.

Bruke egne gavekort med Apps

Egne gavekort er gavekortene som selges i kassen og
som er knyttet til MoreFlo Apps.
For salg av slike gavekort må det finnes en vare av typen
Gavekort med følgende innstillinger:
MVA:

0 %.

Pris:

0,00

Aktiv:

Ja

Akkumulativ:

Nei

Åpen artikkel: Ja
For å selge egne gavekort med Apps:
1.

Velg artikkelen Gavekort

2.

Skriv inn den summen som vil bli lastet på
gavekortet.

3.

Skriv inn eller skann gavekortnummeret.

4.

Ta betalt som vanlig.

Nå er et MoreFlo Apps-gavekort opprettet på det angitte beløpet, og gavekortnummeret skrives ut på
kvitteringen ved salgstidsstedet. Dette nummeret kan siden brukes til gavekortbetaling og oppgjør på
gavekortet skjer i MoreFlo Apps. Hvis man har fortrykte gavekort med tall, blir kortnummeret lest eller
oppgis manuelt i gavekortets salgskort. Ellers velger du selv et nummer.
For å betale med gavekort med Apps:
Når en kunde vil bruke gavekortet sitt, gjør følgende:
1.

Velg Betalingsmidler -> Gavekort/Kontantbetaling/Tillgodelapp.

2.

En dialogboks åpnes der du oppgir gavekortnummeret i feltet Kortnummer.
Det kan leses eller skrives inn manuelt.
Hvis kortnummeret oppgis manuelt, trykk på Hent informasjon og du ser hvor mye penger som
er igjen på kortet.
Hvis gavekortnummeret er lastet, vises informasjonen umiddelbart.

3.

For å bruke gavekortet, trykk Legg til. Hvis verdien på gavekortet dekker hele kjøpet, vil
kvitteringen bli utstedt umiddelbart.

4.

Hvis gavekortet mangler dekning for hele kjøpet, vil det gjenværende beløpet vises i feltet Til
betaling, og betaling må gjøres via andre betalingsmåter.

4.3.2

Verdikort

Denne funksjonaliteten krever MoreFlo Apps med tilvalg Verdikort/Debitkort.
Verdikort er kort som er lastet med penger på forhånd. Lasting av penger på verdikortet gjøres i kassen.
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For salg av Verdikort må det finnes en vare av typen Verdikort med følgende innstillinger:
MVA:

0 %.

Pris:

0,00

Aktiv:

Ja

Akkumulativ:

Nei

Åpen vare:

Ja

4.3.2.1

Lade verdikort

Et verdikort lades ved å selge en vare av typen Verdikort. Når en slik vare legges til på kvitteringen, vises
en dialogboks hvor verdikortnummer må oppgis enten ved å leses inn eller manuelt.
Hvis verdikortet allerede er tilgjengelig og er ladet med penger, kan du velge å legge til det valgte
beløpet på kortet eller tilbakestille kortet til den angitte summen. Hvis kortet ikke fins, vil det bli opprettet
automatisk i MoreFlo Apps.

4.3.2.2

Betal med verdikort

Når et kjøp skal gjøres med verdikort, gjør følgende
1.

Legg til artikler til kvitteringen

2.

Velg Betalingsmidler og så Kundekort.

3.

Oppgi kortnummer ved innlesning eller manuelt og velg hent informasjon.
Informasjon hentes fra MoreFlo Apps, og den gjeldende saldoen vises.

4.
4.3.3

For å fullføre kjøpet med verdikortet, velg Gjennomfør kjøp.
Betaling med Debiteringskort

Denne funksjonen krever MoreFlo Apps med ekstra tilvalg Verdikort/Debitkort.
Debitkort er kort som faktureres senere. Faktureringsgrunnlaget er tilgjengelig via MoreFlo Apps
Salgsrapport.
Not: Dette kortet er ikke knyttet til betalterminal uten et eget kundekort for å unngå å gjøre faktura for
vert kjøp.
Når et kjøp skal gjøres med et verdikort, legges varer til kvitteringen og deretter velges Betalingsmidler > Kundekort. Oppgi kortnummer ved innlesning eller manuelt og velg hent informasjon. Informasjon
hentes fra MoreFlo Apps, og den gjeldende saldoen vises. For å fullføre kjøpet med verdikortet, velg
Gjennomfør kjøp.

4.4 Gjennomføre gjenkjøp
Det er to måter å gjennomføre gjenkjøp på, direkte i kassen eller ved å søke etter kvitteringen via
Dagsavslutning. Sistnevnte metode er å foretrekke.
Direkte i kassen:
1.

Velg Retur (knappen blir rød)
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2.

Sjekk deretter varen/varene som skal omfattes av returen.
Disse artiklene legges nå til kvitteringen.
Vær oppmerksom på at disse har et minusbeløp når det gjelder retur.

3.

Slå inn returen ved å bruke samme betalingsmetode som ble oppgitt på kjøpstidsstedet.

4.

En Returkvittering skrives ut, samt en slipp som kunden må signere og overlate til deg.

5.

Hvis bare en del av kvitteringen returneres, stryk ut den/de returnerte artiklene og gi
originalkvitteringen tilbake til kunden.

Vær oppmerksom på at det ikke tas hensyn til rabatter du har oppgitt på kvitteringen når du følger
denne måten!
Via dagsavslutning:
1.

Trykk først på knappen Dagsavslutning øverst på skjermen.

2.

Søk etter kvitteringen. Du kan gjøre dette på to måter:
a.

Gå til salgsdagen.
Finn kvitteringen.
Trykk Opprett gjenkjøps kvittering, eller

b.

Trykk Opprett returkvittering
Skriv inn kvitteringsnummeret.

3.

Velg hvilke varer du vil returnere via knappene Ikke valgt i venstre side, de vil da få teksten
VALGT.

4.

Når du er ferdig, trykker du på Opprett kvittering med valgte varer.

5.

En kvittering opprettes nå i kassevinduet.

6.

Fullfør gjenkjøpet med samme betalingsmåte som ble brukt for kjøpet.
Hvis kunden har betalt med kort, trykker du på Kort og lar kunden sette kortet sitt i kortleseren i
henhold til instruksjonene på skjermen.

4.4.1

Tilgodelapp

For å gi tillgodelapp ved gjenkjøp ska det finnes en artikkel av typen Tillgodelapp, med følgende
innstillinger:
MVA:

0 %.

Pris:

0,00

Aktiv:

Ja
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Akkumulativ:

Nei

Åpen artikkel: Ja
Foreta gjenkjøp som ovenfor, med betalingsmåte Kontant. Foreta så et salg på en ny kvittering med
sammen sum på varen Tilgodelapp.
Funksjonen er under utvikling, slik at du ska kunne velge Tillgodelapp allerede i gjenkjøpsdialogen.

4.5 Gi rabatt
Rabatter kan gis på enkeltvarer eller på hele kvitteringen.
For å gi rabatt gjør følgende:
1.

Markere artikkelen i kvitteringsvisningen

2.

Velg Annet -> Rabatt.

3.

Angi rabatten.

4.

Valg type av rabatt:
- Endast markerade (en vare, selv om det er flere på samme raden)
- Alle med samme ArtNr
- Hela kvittot (Hele kvitteringen)

5.

Velg om rabatten er i kr eller %. (Ved valg Hela Kvittot bare prosent)

Du kan også skrive et Notat. Det vil da dukke opp under salg i MoreFlo Apps (Tilvalg), og på kundens
kvittering.
Hvis du ikke har valgt noen artikkel før du klikker på Rabatt, blir automatisk hele kvitteringen valgt, og du
kan bare gi rabatt i prosent.
Utdelte rabatter oppsummeres under fanen Rabatter. En hvilken som helst utdelt rabatt kan granskes, og
også fjernes, forutsatt at det ikke er en kampanje.
Når rabatt gis for en vare der det er flere varer på kvitteringen (Akkumulerte artikler), gjelder rabatten for
det første elementet uten rabatt. Eksempel: En kvittering inneholder en rad med 3 jakker, til 1500 kr. Tre
rabatter kan gis på denne linjen, en for hver jakke. Respektive utdelte rabatter kan så granskes under
fanen Rabatter.
Alle rabatter er oppført under varene på kvitteringen.

4.6 Kampanjer
Hvis tilvalget Kampanjer er aktivert i MoreFlo Apps og har konfigurerte kampanjer, blir rabatter
automatisk tildelt artiklene som oppfyller kampanjeinnstillingene i MoreFlo Apps. Gitte rabatter fra
kampanjer vil da vises på fanen Rabatter. Disse rabattene kan granskes, men ikke fjernes.
Alle rabatter er oppført på kvitteringen sammen med andre rabatter.
Hvordan kampanjer konfigureres er beskrevet i MoreFlo Apps.
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4.7 Ekstra text på en kvittering
Det er mulig å legge til ekstra tekst på kvitteringen, eller en artikkel på en kvittering.
4.7.1

Legge til varetekst på enkelte kvitteringer

Det er mulig å sette inn en ekstra tekstlinje under en artikkel på kvitteringen:
1.

Velg ønsket element på kvitteringen

2.

Velg knappen Annet og så Tekst.

3.

Skriv inn teksten som skal vises på kvitteringen.

4.

Trykk på OK.

4.7.2

Legg til kvitteringstekst på enkelte kvittering

Du kan legge inn en ekstra tekstlinje nederst på kvitteringen ved å gjøre tillegg til kvitteringen:
1.

Velg fanen Kvittering.

2.

Dobbeltklikk på det nederste feltet.

3.

Skriv inn teksten som skal vises på kvitteringen.

4.

Trykk på OK.

Dobbeltklikk i sirkelen, og skriv deretter ved den røde markeringen.

4.8 Slette kvittering
Gjeldende kvittering blir slettet ved å trykke på knappen Tøm. Alle elementer blir deretter fjernet fra
kvitteringen.

4.9 Slett enkelte artikler
Velg artikkelen som skal slettes på kvitteringen, og trykk deretter på CL (clear). Da forsvinner den valgte
artikkelen fra kvitteringen.
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4.10 Prisendring ved kjøp
Slik endrer du prisen på en innslått vare:
1.

Marker varen i kvitteringslisten

2.

Skriv inn den nye prisen

3.

Klikk på Ny pris.

Hvis prisen senkes, vil den stå som en rabatt på kvitteringen. Hvis prisen heves, vil den oppgis på
kvitteringen. Prisendringen er bare midlertidig.

4.11 Parker og aktiver kvitteringen
Under fanen Parkerte kvitteringer fins det valg for parkering av kvittering.
Brukes til å legge inn et notat når den gjeldende kvitteringen er parkert. For
eksempel et bordsnummer eller navnet på en person.

Det innebærer at den aktuelle kvitteringen parkeres uten oppføring.

Brukes til å dele gjeldende kvittering i flere betalinger, for eksempel hvis
flere personer vil dele regningen. Se under.

Brukes når en gruppe/person ønsker en nota for hva gjeldende kvittering
inneholder før de betaler.

Brukes på samme måte, men for markerte parkerte kvittering.
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Del gjeldende kvittering.
Med pilene kan du flytte rader mellom
de to kvitteringene og deretter velge å
aktivere en og parkere den andre, eller
parkere begge.
Du kan deretter velge å dele gjeldende
kvittering igjen hvis du ønsker det.
Vær oppmerksom på at beløpet ikke kan
deles direkte. Det velges hvilke varer
som skal deles opp på hvilken kvittering.
Knappen Oppgi parkeringsoppføring gir
mulighet til å notere på den nye
kvitteringen.

4.12 Velge kunde
Funksjonen Kunderegister er et tilvalg i MoreFlo Apps.
Under knappen Kunde søkes kunder opp i kunderegisteret. Velg kunde ved å markere kunden. Hvis en
kunde er knyttet til et kjøp, vises dette i MoreFlo Apps. Kunde kreves bl.a. når det gjelder betalinger som
skal rapporteres til Visma via integrasjon, integrasjonen for Boka Direkt bruker også denne funksjonen.
Den valgte kundens navn står i Kundefanen som er den siste av de 6 fanene som finnes i den vanlige
kassevisningen. Denne kategorien inneholder samme informasjon om kunden som vises når du velger
kunde.

4.13 Dagsavslutning
4.13.1 Ta ut X-rapport
En X-rapport kan brukes til å kontrollere at alt er riktig før dagsavslutningen gjennomføres.
Under Dagsavslutning -> Gjør dagsavslutning, velg Skriv ut X-rapport.
4.13.2 I kassen
Dagsavslutningen må gjennomføres hver dag hvor det har foregått salg.
1.

Trykk på knappen Dagsavslutning.

2.

Velg Gör dagsavslut.

3.

En boks med forskjellige valg åpnes.
Her velger du også om Z-rapporten skal skrives
ut, og hvilken skriver den skal skrives ut på.

4.

Velg Fullføring av dagsavslutning for å fullføre
dagsavslutningen og nullstille kassen før neste
dagsavslutning.
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Merk:
Hvis du glemmer å gjøre dagsavslutning en dag, kan du ikke gjøre det senere for den aktuelle dagen.
Dagsavslutning gjøres alltid fra forrige sluttdato og til nå. På Z-rapporten ser du hvilket
kvitteringsnummer som er inkludert i den valgte dagsavlutningen.
4.13.3 I kortterminalen
Hvis MoreFlo Kassa er konfigurert med en integrert kortterminal, vil den automatisk foreta dagavslutning
på kortterminalen ved dagsavslutning i kassen som beskrevet ovenfor.
Hvis du trenger å gjøre dagsavslut i kortterminalen, men ikke i kassa, sjekk terminalens instruksjoner. For
noen terminaler, kan det gjøres via knappen Kortterminal i Kassen.

4.14 Ta ut kvitteringskopi
Under Dagsavslutning i visningen til venstre finnes alle kvitteringer som er slått ut på den aktuelle valgte
datoen. Finn og velg kvitteringen for som det skal skrives ut kopi for. Når kvitteringen er valgt, vises
kvittering som et bilde midt på skjermen, og deretter velger du Skriv ut kopi.
Merk at bare en kvitteringskopi kan skrives ut per kvittering.
(N: kassasystemforskrifta §2-6.4)

4.15 Ta ut kopi av Z-rapport
Z-rapportene lagres under Admin – Rapporter – Z-rapporter.
Velg ønsket rapport og skriv den ut.
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5 Flere bedrifter
Denne funksjon er ennå ikke gjennomført i Norge.
MoreFlo Kassa har støtte for flere selskaper. Organisasjonsnummeret kassen er registrert på er
Hovedselskap, alle andre selskaper blir underselskaper. Slik kan for eksempel flere frisører dele på samme
kasse.

5.1 Konfigurer underselskap
For å opprette et nytt underselskap:
1.

Gå til Admin - Bedritsinformasjon

2.

Trykk på knappen Legg til selskap

3.

Fyll ut all selskaps- og kvitteringsinformasjon for underselskapet.

4.

Trykk deretter på Lagre.

Merk at organisasjonsnumre ikke kan endres etter at de er lagret for første gang. Det er også umulig å
fjerne et underselskap.

5.2 Konfigurer brukere for underselskap
Under Admin -> Brukere finnes et felt som heter Tilhører selskap. Velg riktig firma for hver bruker.
Selskapets tilknytning Hovedbedrift er forhåndsvalgt. For å endre selskapets tilknytning:
1.

Velg bruker

2.

Trykk på knappen Endre

3.

Velg riktig selskap i rullegardinlisten for feltet Tilhører selskap.

4.

Trykk på Lagre. Et kryss settes automatisk inn i feltetUnderselskapsbrukere når du velger noe
annet ennHovedselskapet.

Du kan også gjøre dette når brukeren er opprettet.
Du kan ikke velge et underfirma for en bruker som er administrator.

5.3 Konfigurere artikler
Alle varer som ikke er av typen Tjenester har et felt som heter Selskap. For hver vare velges firmaet salg av
respektive varer skal registreres på.
Varetypen Tjeneste har ikke feltet Selskap. Dette betyr at varen kan selges av hvem som helst, og den
registreres da hos selskapet som kvitteringens øvrige varer som ikke er av typen Tjeneste tilhører.
Hvis du bare selger tjenester på en kvittering, blir salget registrert på selskapet som brukeren tilhører.

5.4 Salg
Det er ikke tillatt, og det er ikke mulig å blande varer tilhørende forskjellige selskaper, med unntak av
varer av typen Tjenester. Den første varen som plasseres på kvitteringen styrer hvilket selskap som vil
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foreta salget. For eksempel, hvis den første varen tilhører Selskap 1 kan du ikke legge til varer som tilhører
Selskap 2.

5.5 Dagsavslutning
Hvert definert selskap i kassaapparatet må lage sin egen dagsavslutning. Dette betyr at en bruker per
bedrift må logge inn og gjennomføre dagsavslutning hver dag.
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6 MoreFlo Apps
Bare én MoreFlo Apps-konto kan registreres i kassen. Dette betyr at alt salg vil bli registrert på én enkelt
konto i MoreFlo Apps. For konfigurering av MoreFlo Apps, se Kapittel 3, Konfigurering.

6.1 MoreFlo Apps Order
Når MoreFlo Apps er aktivert i kassen, og funksjonen Ordre og/eller Service er aktivert i MoreFlo Apps,
kan både ordre og serviceordre betales gjennom kassen. Hvis ordrefunksjonen er aktiv i MoreFlo Apps,
kan også ordre opprettes i MoreFlo Apps fra kassen.
6.1.1

Opprett ordre i MoreFlo Apps

1.

Opprett en kvittering i kassen på vanlig måte og velg hvilken kunde det gjelder.

2.

Velg Betalingsmidler og trykk på knappen Ordre i stedet for å utstede kvittering.

3.

En dialogboks vises der ordrebeskrivelse kan angis.

4.

Deretter skrives en følgeseddel ut til kunden, og bestillingen er opprettet i MoreFlo Apps for
videre behandling.

6.1.2

Betale en ordre i kassen

En bestilling i MoreFlo Apps kan hentes i kassen og betales.
1.

Klikk på Ordre i hovedmenyen.

2.

En dialogboks vises. Under fanen Alla öppna ordrar vises alle bestillinger klare for levering.

3.

Bruk filterlisten hvis alle åpne bestillinger skal vises.

4.

Med knappen Sök kan det søkes på bestillingsnummer.
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5.

Når riktig ordre er funnet og markert, vises en oppsummering av orderen i feltene til høyre, og
tre knapper kan brukes:
Makulera order

Fjern orderen i MoreFlo Apps.

Visa orderdokument En PDF er lastet ned fra MoreFlo Apps og åpnet på kassen.
Skapa kvitto

Hvis bestillingen skal betales i kassen, skal knappen Skapa kvitto brukes.

Når dette skjer, vil en kvittering bli opprettet med alle artiklene i bestillingen, som deretter kan
vises som et hvilket som helst salg.
6.
6.1.3

Ordren vil bli merket som betalt i MoreFlo Apps og stengt.
Betale en service i kassen

En serviceordre i MoreFlo Apps kan hentes opp i kassen og betales.
1.

Klikk på Ordre i hovedmenyen.

2.

En dialogboks vises. Under fanen Service order vises alle service-ordre klare for levering.

3.

Bruk filterlisten hvis alle åpne service-ordre skal vises.

4.

Med knappen Søk kan man søke etter servicenummer.

5.

Når den riktige tjenesten er funnet og markert, vises en oppsummering av bestillingen i feltene til
høyre, og fem knapper som er forklart nedenfor:
Visa inlämningskvitto Last ned PDF fra MoreFlo Apps som åpnes på kassedatamaskinen.
Visa arbetsorder

Laster ned en PDF fra MoreFlo Apps som åpnes på kassedatamaskinen.

Visa servicedokument En PDF lastes ned fra MoreFlo Apps og åpnes på kassedatamaskinen.
Makulera order

Fjern serviceordren i MoreFlo Apps.

Skapa kvitto

Hvis bestillingen skal betales i kassen, skal knappen Skapa kvitto benyttes.

Når dette skjer, vil en kvittering bli opprettet med alle artiklene i serviceordren, som deretter kan
vises som et hvilket som helst salg. Serviceordren vil markeres som betalt i MoreFlo Apps og
lukkes.
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7 Integrasjoner
7.1 Integrasjon med Visma (Ekstra tillvalg)
MoreFlo Cash kan integreres med Visma.
7.1.1

Forberedelser i Visma

1.

Kontakt først Visma for å få hjelp til aktivering av Visma Integrasjon.

2.

Du må også sette opp en kunde i Visma der alle kontantnotaer/fakturaer havner.

3.

Til slutt trenges det en vare til øreavrunding. Anbefalingen er å lage en vare kalt «Øreavrunding»
med varenummer avr9900. Kontroller at den har kontonummer for avrunding (vanligvis 3740), og
ingen MVA.

Når dette er gjort, skal du som kunde kontakte vår support som vil installere et program på din
Vismaserver som kobler Visma sammen med MoreFlo Kassa.
7.1.2

Konfigurer kassen for Visma

1.

Start Moreflo Kassa og gå til Admin -> Integrasjoner

2.

I boksen Visma Administrasjon oppgis dataene som gjelder Vismaintegrasjonen.
Skriv inn kontoinformasjonen du fikk fra MoreFlo Kassa-forhandleren. Det er nettadressen,
brukernavnet og passordet, samt kundenummeret som ble opprettet i punkt to i forrige avsnitt,
Forberedelser i Visma.

3.

Hvis du har funksjonen for å sende ordre/faktura mellom kassen og Visma, skal også IP-adressen
til datamaskinen der Vismaserveren befinner seg og porten fylles ut. Standard portnummer er
2202.

Visma har støtte for flere prislister. Standard prisliste som skal brukes av kasserer er valgt nedenfor
Admin – Integrasjoner – Visma Administrasjon

Hvis et salg er foretatt for en bestemt kunde i kassen, brukes prislisten som er konfigurert på den aktuelle
kunden i Visma.

7.2 Integrasjon med Fortnox
Med integrasjon mot Fortnox kan du automatisk eksportere dagsavslutning fra MoreFlo Kassa til Fortnox.
Fortnox er ikke tilgjengelig i Norge.
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7.3 Integrasjon med Boka Direkt
MoreFlo kassa kan knyttes til Boka Direkt som gjør det enkelt å håndtere bestillinger for f.eks. salonger,
frisører og lignende. Ved å koble Boka Direkt til kassen, kan du enkelt plukke opp og ta betalt for
bestillinger.
7.3.1

Konfigurering

Slik konfigurerer du Boka Direkt:
1.

Begynn med å logge inn på Boka Direkt med brukernavnet og passordet du mottok fra dem.
Hvis du ikke allerede har en konto hos dem, kan du kontakte dem via www.bokadirekt.com for å
bli kunde. MoreFlo har ikke mulighet til å hente frem innloggingsinformasjon til Boka Direkt.

2.

Pass på at artikkelnavnene i kassen samsvarer med varenavnene i Boka Direkt.
Varene må ha samme navn i Boka Direkt og i MoreFlo. Boka Direkt bruker varenavnet for å
knytte en bestilling til en bestemt vare.
Eksempel:
Hvis kunden bestiller «Klipp, dame» på Boka Direkt, søker den etter en vare kalt «Klipp, dame» i
kassen og kobler dem sammen slik at varen automatisk havner på kvitteringen når det er på tide
å slå ut bestillingen.
Hvis de ikke samsvarer, vil bestillingen bli plassert på den Standardvaren som ble oppgitt under
konfigureringen (se under).
Se også avsnittet Artikkelmønster nedenfor.

3.

Logg inn på MoreFlo Apps på nettet med innloggingsdetaljene du mottok i velkomstmailen din.
Hvis du ikke har innloggingsdetaljer for MoreFlo Apps, vennligst kontakt oss på MoreFlo.

4.

Trykk på Innstillinger –> Integrasjoner øverst i høyre hjørne.

5.

Finn Boka Direkt og trykk på Opprett kobling. (Hvis det
allerede finnes en kobling, trykker du på Endre istedenfor)

6.

Fyll ut informasjonen:
Eget navn – Navn på lenken, for eksempel Boka Direkt og ditt
firmanavn.
Innloggingsinformasjon – Innloggingsinformasjonen finnes på
https://kund.bokadirekt.se/Beta/Settings/ApiKey.aspx. Her står
et brukernavn, deretter generer du en API-nøkkel som du
bruker som passord.
Standardartikkel – I feltet Artikkelnummer åpen artikkel skriver du nummeret på varen som skal
vises på kvitteringen hvis systemet ikke finner en artikkel som samsvarer med bestillingen. (se
punkt 2)
Den enkleste måten å gjøre dette på er først å legge til en vare i kassen eller i MoreFlo Apps og
huke av i boksen for «Åpen vare» og deretter angi dette varenummeret her.
Feltet Artikkelmønster skal vanligvis være {service}.
Kunduppgifter – Kryss av her for at kunden opprettes i kunderegistret i kassen. Smart dersom du
vil ta ut statistikk eller sende ut tilbud i fremtiden.
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Opprett en ny bestilling i status – Angir statusen
til en ny bestilling. Som regel skal «Klar for
utlevering» velges. Deretter blir en bestilling
overført til kassen direkte i henhold til
tidsintervallet man har konfigurert i Boka Direkt.
De andre valgene benyttes når bestillingen skal
behandles før den havner i kassen.
Opprett ny bestilling som – Velg hva slags
bestilling som skal lages. Som regel bør du velge
«Bestilling», den blir automatisk fjernet etter en
viss tid hvis den ikke blir slått ut på kassen. Hvis du
vil foreta bestillinger, for eksempel utføre service
på en bil, skal «Service/Oppdrag» velges.
7.

Trykk Skapa koppling når du er ferdig.

Koblingen mellom Boka Direkt og kassen er nå opprettet, og innen ca. en time vises en ny knapp øverst i
kassen ved siden av kunden:

7.3.2

Varemønster

Hvis du bruker Ressurser i Boka Direkt må du angi det riktig i feltet Varemønster. Varemønstre
bestemmer hvordan systemet vil lese tjenesten og ressursen i bestillingen og finne den tilsvarende varen i
varekatalogen.
Vanligvis oppgis nøkkelordet {service} i feltet. Da skal enhver tjeneste i Boka Direkt matches direkte med
samsvarende vare i MoreFlo Kassa.
Hvis du bruker Ressurser, for eksempel for hver person, vil et mer avansert mønster bli brukt.
Søkeordet {resource_first} indikerer at systemet samsvarer med begynnelsen av navnet, mens
{resource_all} indikerer at hele navnet må samsvare.
Eksempel:
Hvis feltet inneholder {service}-{resource_first} kommer systemet til å lete etter en vare som heter f.eks.
Klipp-Daniel hvis tjenesten i Boka Direkt Klipp og ressursen som er bestilt begynner med Daniel. Det må
derfor være en samsvarende vare for hver ressurs som kan bestille den aktuelle tjenesten.
Søk i varenummer og varenavn for å finne varen.
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7.4 Integrasjon med ServeIT
ServeIT er et system for optikere. For disse kundene er en spesiell hurtigstartguide tilpasset denne
integrasjonen. Installasjon, brukerinformasjon og støtte leveres av leverandøren av ServeIT.
Denne håndboken er skrevet i sin helhet for en installasjon UTEN ServeIT, derfor har vi notert ned de
viktigste forskjellene her. Se også den spesielle Hurtigstartveiledningen for Klarsynt og c)Optikk samt FAQ
på våres hjemmeside: https://www.moreflo.com/optiker/.
Installasjon og innlogging:
Installasjonen gjøres av leverandøren av ServeIT, og kassen er allerede konfigurert når dere får tilgang til
den. Administratorkontoen 1 brukes hovedsakelig til supporten for kontroll av innstillinger, men det kan
ikke foretas salg fra denne kontoen, siden ServeIT-tilkoblingen bare virker mot brukerkontoer som tilbys
gjennom ServeIT.
Artikkler:
Alle artikkler må lastes opp via ServeIT, og det er også der de endres. Det gjelder også artikler for
gavekort, forskuddsbetaling og tillgodelapp. Hurtigtaster kan allikevel opprettes i kassaprogrammet og
der fungerer det akkurat som i kasser uten ServeIT.
Kunder

Kunder administreres helt i ServeIT, i MoreFlo kan man koble eksisterende kunder til et kjøp.
Ordre

Ordrer administreres helt i ServeIT, i MoreFlo Kassa kan du velge ordren og kvittere for den, deretter blir
den markert som klar i ServeIT. Du kan også registrere Kontantbetaling.
Gavekort:
For gavekort solgt FØR oppdateringen til nye ServeIT med Moreflo, bruk beskrivelsen for bruk av
gavekort uten MoreFlo Apps.
For nye gavekort solgt i MoreFlo, gjelder beskrivelsen for gavekort med MoreFlo Apps.
Gjenkjøp
Gjenkjøp gjøres på samme måte som for installasjoner uten ServeIT, men vær oppmerksom på at retur av
Ordre må gjøres gjennom Dagsavslutning og valg av riktig kvittering for å fungere, den enkle formen via
returknappen kan ikke brukes.
MoreFlo Apps
MoreFlo Apps har noen funksjoner som ikke kan brukes av ServeIT-kunder, da de allerede finnes i
ServeIT. Dette gjelder for eksempel Kunder og Ordre.
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8 Fjernkontroll under support
Hvis du trenger hjelp fra support, kan det være nyttig å kunne vise direkte hva problemet dreier seg om.
På innloggingsskjermen er det en knapp som heter Support.

Når du trykker på knappen, minimeres kassen og det eksterne programmet Team Viewer starter. Overfør
ID og Passord til personen du snakker med, slik at support kan styre kassen eksternt og hjelpe deg.
Generelt kan du ikke bruke kassen når support fjernstyrer den.
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