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Takk for at du valgte MoreFlo
Kassa
Noen få trinn for å komme i gang
I denne hurtigstartguiden for MoreFlo Kassa for Windows gjennomgår vi innstillingene du må foreta og
hva du trenger for å kunne selge ditt første produkt eller tjeneste.
I MoreFlo Windows-manual finner du enda mer informasjon. Manualen omhandler alle funksjoner og
innstillinger. Du kan alltid laste ned den nyeste versjonen av manualen från
https://www.moreflo.com/support

Vi lytter til deg!
Hvis du har kommentarer eller forespørsler om funksjoner og finesser i MoreFlo, er du velkommen til å
kontakte oss. Vår utvikling styres i stor grad av våre kunders ønsker og har gjort det i over 12 år.
Du vil alltid finne den nyeste versjonen av MoreFlo på www.moreflo.com/nedladdning. Vi anbefaler at du
alltid bruker den nyeste versjonen.
Hvis du står fast eller har spørsmål, får du raskest hjelp gjennom vårt støttesystem
www.moreflo.com/support
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1 Kom i gang
Skriv inn ny lisensnøkkel
I noen tilfeller må du kanskje legge inn lisensnøkkelen første gang du logger inn. Denne nøkkelen skal du
ha mottatt fra MoreFlo. Du skriver inn nøkkelen ved å trykke Skriv inn lisenskode og skriv deretter inn,
eller lim inn koden og organisasjonsnummeret ditt. Klikk på «Bekreft lisensnøkkel». Hvis du ikke blir bedt
om å legge inn en lisensnøkkel, skyldes dette sannsynligvis at lisensen din sendes inn før levering og da er
det bare å sette i gang.

I denne modusen kan du også skrive inn demo-modus å teste programmet før du bestemmer deg, klikk
då på «Demo».

1.1 Logg inn
Første gang du logger deg på MoreFlo Checkout, bruker du følgende informasjon:
Brukernavn: 1
Sikkerhet: 1

Trykk deretter på Åpne kassen
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1.2 Oversikt over kassen
Når du logger inn, vil du komme til kassens startskjerm. Her er en kort oversikt over de ulike delene av
kassen. Du finner en mer detaljert beskrivelse i kassens manual.

Faneraden (1)
Her finner du faner for de vanligste funksjonene i kassen. For å legge til eller endre innhold under faner,
for eksempel legg til kunder, går du inn på Innstillinger. Du kan lese mer om det senere.
Hurtigtaster
Fanen Hurtigtaster er tom første gang du starter kassen. Her ser du hurtigtastene du har laget, og dette
er vanligvis måten du jobber mest med kassen på.
Artikkelregister
Under fanen Artikkelregister finner du alle artiklene dine, også dem du velger ikke å lage snarveier for.
Det er nyttig hvis du bruker et stort antall artikler eller har varer som selges svært sjelden.
Kvittering
Kvitteringsfanen viser en mer detaljert visning av gjeldende kvittering, hvis det er noe.
Rabatter
Her vises rabatt-tilbudene dine som du har lagt til via Innstillinger.
Parkerte kvitteringer
Under fanen Lagrede kvitteringer kan du behandle kvitteringene dine. Her kan du parkere en kvittering
med eller uten tilbud, dele kvittering, f.eks. hvis noen vil dele en nota, skrive ut kvittering som skal brukes,
gjenta parkerte kvitteringer og mer.
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Kunde
Kundefanen viser aktuell kunde. Hvis kundene dine ikke er navngitt kan du ha det satt opp som
"butikkunde", men det går også bra å velge en navngitt kunde fra kunderegistret. Dette er spesielt nyttig
når man vil ta betalt med faktura eller lignende.
Hovedfelt / startside (2)
Her vises alle hurtigtaster og paneler som du har opprettet. Hver gang du starter kassen, ser du denne
visningen.
Betalingspanel (3)
På høyre side av kassen finner du betalingspanelen. Her er en
numerisk tabell for innmating av f.eks. antall samt funksjoner for
styring av priser og kvitteringer. Her vil du også se en eventuel
løpende kvittering.
Under fanen betalingsmidlerfinner du alle aktive betalingsmåter. Disse
kan du sette via innstillinger.
Fanen Andre gir tilgang til andre praktiske funksjoner som Kasse Inn
og Kasse Ut for behandling av vekslingskasse, åpning av kassaskuffen,
tilgjengelige rabatter og muligheten til å legge til tekst i kvitteringen.
Løpende kvittering (4)
Feltet under siffertabellen viser gjeldende kvittering. Du kan slette
kvitteringen og endre antall artikler direkte i listen ved hjelp av
knappene i siffertabellen. Merk at du aldri kan lukke kassen mens du
har en løpende kvittering.
Tastaturet (5)
Øverst i programvinduet finner du flere knapper som gir deg tilgang til flere funksjoner. Her finner du
blant annet:
Minimere
Bruk denne knappen når du vill minimere kassaprogrammet på datamaskinen, f.eks. for å finne
informasjon på internett. Programmet går da inn i Windows-oppgavelinjen, og du kommer tilbake til
kassa ved å trykke på det minimerte programmet.
Admin
Knappen Admin åpner administrationsvisningen der du kan legge til artikler, hurtigtaster, kunder mm,
konfigurere utstyr som kortterminal og skriver, legge inn MoreFlo Apps-opplysninger og mye mer.
Kunde
Kundeknappen åpner kunderegistret slik at det er enkelt å velge kunde for gjeldende kvittering.
Dagsavslutning
Trykk på knappen Dagsavslutning for å få muligheten til å lage en dagsavslutning og utstede Z- og Xrapporter. Her kan du også opprette tilbakekjøpskvitteringer og skrive ut kvitteringskopier.
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Logg ut
Logg ut når du er ferdig med salget, vil bytte bruker eller lignende.
Hvis du har valgt tilleggsfunksjoner via f.eks. MoreFlo Apps kan det hende at du har flere knapper her.

1.3 Konfigurer MoreFlo Apps
MoreFlo Apps er nettbaserte funksjoner som hjelper deg med å holde oversikt over kontanteregisteret
ditt, jobbe med artikler, kunder og lignende. Grunnfunksjonene i MoreFlo Apps er automatisk inkludert i
kassen, slik at du kan importere artikler og se enklere salgsstatistikk. Hvis du vil utvide systemet, kan du
legge til flere apper.
Innloggingsdetaljer for MoreFlo Apps vil bli sendt til deg i velkomstmeldingen. Kontakt MoreFlo hvis du
ikke har innloggingsdetaljer.
Gjør dette for å koble kassen til Apps.
1.

Gå til Admin og fanen Integrasjoner – Moreflo Apps. Överst finner du en boks med innstillinger.

2.

Skriv inn brukernavnet og passordet du mottok i velkomstmeldingen din for å bruke MoreFlo
Apps i kassen. Vær oppmerksom på at dette ikke er den samme informasjonen du bruker til å
logge på nettet. Kontakt MoreFlo hvis du savner denne informasjonen.

3.

Kryss av for relevante alternativer.
Vær oppmerksom på at du må merke av i boksen for Aktiver Apps for at koblingen skal fungere.

4.

Start deretter kassen på nytt for å gjøre alle innstillinger synkronisert til kassen.

Under boksen for vedlikehold kan du da velge å synkronisere varer eller kvitteringer.

1.3.1 Logg inn på MoreFlo Apps
Når du vil logge på MoreFlo Apps, bruk en vanlig nettleser og gå til https://apps.moreflo.com
Logg inn med det personlige brukernavnet og passordet for nettverket du mottok i velkomstmeldingen
din. Kontakt MoreFlo hvis du savner denne informasjonen.
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Når du logger deg på Apps, ser du nåværende salgsstatistikk. Ved å bruke menylinjen kan du navigere til
andre deler av tjenesten.

Hvilke menyelementer som er tilgjengelige avhenger av hvilke tjenester / apper du har kjøpt.
Basisområdet inkluderer artikkelhåndtering under artikler, samt enklere salgsstatistikk under salg.
Hjelp i MoreFlo Apps?
Spørsmålstegnet til høyre på skjermen åpner hjelpseksjoner og instruksjoner.

2 Journalminne
I boksen Journalminne på fanen Rapporter er det en knapp for å eksportere journalminnet i
formatet SAF-T. Filen må sendes til skattekontoret i forbindelse med revisjonen på forespørsel om
skatterevisor.

Slik gjør du:
1. Angi startdato og dato for dataene som skal eksporteres.
2. Klikk på knappen eksport.
3. Velg hvor filen skal lagres, på kassen eller en USB-pinne.
Denne filen kan deretter lastes opp til Skattekontorets portal.
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3 Artikler
3.1 Legg til et produkt via kassen
Vi anbefaler at du hovedsakelig legger til artikler via
MoreFlo Apps, fordi det ofte er lettere. Varene blir deretter
synkronisert direkte til kassen hvis du har konfigurert
kassen med MoreFlo Apps i henhold til tidligere
instruksjoner.
Noen ganger, for eksempel hvis du har få artikler eller ikke
har en Internett-tilkobling, kan det være nyttig å legge til
varen direkte til kassen.
1.

For å legge til en artikkel i kassen, trykk
Innstillinger og deretter fanen Artikler.

2.

Trykk på knappen Ny nede til venstre.

3.

Til høyre kan du nå angi informasjon om din nye
artikkel.

4.

Du kan angi pris inkl. eller ekskl. mva, legge til
beskrivelser, kjøpesum, grupper og mye mer.

5.

For å lette håndtering, kan du også skanne
strekkoden direkte til artikkelen, du gjør det ved å
"stille deg" i feltet strekkode, skanne elementet og
lagre.

Hvis du vil legge til en sk Åpen artikkel, dvs. en artikkel som
du angir prisen på når du selger den, lar du prisen være
null, og merker av i boksen for Åpen artikkel. Dette er
nyttig f.eks i tilfelle av metervarer, gavekort og lignende
artikler. Åpen artikkel brukes også for Direkt bestilling.
Merk! En åpen artikkel kan ikke være akkumulativ.
Kontroller at det ikke er krysset av i boksen.
Hvis du vil skrive ut artikkelen via en bong-skriver, velger du den nåværende bong-skriveren i
rullegardinmenyen.
Når du har lagret elementet, kan du trykke på knappen Opprett hurtigtast for å legge til en snarvei på
skjermen.
Hvis du vil endre et element du allerede har opprettet, klikker du på Rediger.
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3.2 Legg til en artikkel via MoreFlo Apps
MoreFlo Apps er et nettbasert administrasjons- og statistikkverktøy for kassen din. Her kan du legge til
artikler enten individuelt eller ved å importere en Excel-fil.
1.

For å legge inn en artikkel, logg inn på MoreFlo Apps med brukerens legitimasjon som du
mottok i velkomstmeldingen. Hvis du ikke har brukerinformasjon, kan du kontakte MoreFlo.

2.

Trykk deretter på Artikler - Innlevering

1.

Fyll ut detaljene for den nye artikkelen. Felt med rød tekstmå fylles ut.

2.

Når du har fylt ut all nødvendig informasjon for artikkelen, klikker du på Legg til.

3.

Din nye artikkel er nå opprettet. For å få den i artikkelregisteret, må du også trykke Kjør
leveringnederst på skjermen.

Du kan også importere elementer direkte fra en Excel-fil. Du finner instruksjoner om hvordan du gjør
dette ved å trykke på spørsmålstegnet på høyre side av Apps. Dette åpner hjelpen.
Hjelp i MoreFlo Apps?
Spørsmålstegnet til høyre på skjermen åpner hjelpseksjoner og instruksjoner.

For at artiklene skal gå inn i artikkelsegisteret, må du gå til bunnen av skjermen og trykke på Kjør levering.
I boksen Vedlikeholdi Admin – Integrasjoner – Moreflo Apps i kassen kan du velge å synkronisere varer
og kvitteringer.
10

MerFlo Kassa Hurtigstartguide

4 Lag en hurtigtast
Hurtigtaster forenkler kassearbeidet betydelig. Du kan opprette hurtigtaster på to måter - via fanen
Hurtigtaster eller gjennom artikkelregisteret.

4.1 Via artikkelregisteret
Den enkleste måten å opprette en hurtigtast for et produkt er via artikkelregisteret
1.

Gå til Admin.

2.

Velg fanen Artikler.

3.

Velg elementet du vil legge til som en hurtigtast

4.

Trykk Opprett hurtigtast.

5.

Velg eventuell knappfarge og panelet den skal være på. Hvis du ikke har noen paneler, vil det
være i "root".

6.

Trykk OK.

4.2 Via fanen Hurtigtaster
Via fanen hurtigtaster kan du legge til og redigere hurtigtaster, Du kan lage knapper for å få bedre layout,
endre størrelse og farge på knappene, og legge til knapper for andre funksjoner som rabatt,
kvitteringstekst, tabellvalg eller lignende.
For å legge til en ny hurtigtast, følg disse trinnene:
1.

Gå til Admin

2.

Velg fanen Hurtigtaster

3.

Trykk Ny knapp

4.

Skriv inn navnet på den nye knappen

5.

Trykk OK

Trykk deretter på Rediger ut til høyre for å endre innstillingene til den nye knappen. Her skriver du inn
tekst, størrelse og farge på knappen, og funksjonen knappen skal ha. For et vanlig varesalg, velg Legg til
artikkel i kvittering og skriv deretter inn Artikkel i feltet nederst.
Du kan også legge til knapper for en rekke andre funksjoner i henhold til listen. Velg Usynlig for å ved
hjelp av knappen opprette et mellomrom på skjermen.
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5 Foreta et salg
I dette kapittelet går vi igjennom hvordan du bruker kassen. Hvis du har en personlig brukerkonto, må du
være logget inn med den og ikke med administratorkontoen din.

5.1 Legg til varer på kvitteringen
Du kan foreta et salg på flere måter:

5.1.1 Trykk på en hurtigtast
Varen legges til på kvitteringen når du trykker på hurtigtasten.

Trykk gjentatte ganger for å legge til den samme varen igjen, eller skriv inn nummeret på siffertabellen,
og trykk deretter hurtigtasten. Hvordan du oppretter hurtigtaster beskrives i kapittel 4.

5.1.2 Bruk artikkelnummer
Skriv inn varenummeret i feltet ved siffertabellen og trykk Legg til Artnr.

5.1.3 Bruk strekkodeleser
Skann strekkoden på varen. For å skrive inn flere av samme vare, kan du enten skanne flere ganger, eller
først taste inn nummeret og deretter skanne varen.
Hvis det ikke virker: Sjekk i artikkelregisteret at varen har en spesifisert strekkode.
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5.1.4 Bruk artikkelregisteret
Under fanen Artikkelregister finner du alle artiklene dine. Velg artikkelen du vil legge til og trykk Legg til
merket i kvittering eller dobbeltklikk på artikkelen. Dette er spesielt nyttig hvis du har en stor mengde
varer eller artikler som ikke selges så ofte.

Du kan angi flere artikler av samme type på to måter:
•

Ved å legge til samme artikkel på nytt.

•

Velg artikelen, trykk du nummeret (f.eks. 3) på sifferbordet og deretter klikk på knappen Antall.

5.2 Fjerne kvittering
Fjern kvitteringen ved å trykke på knappen Tøm.
Dette blir registrert som ufullstendig salg i
dagsavslutingen.

5.3 Betalingsmidler
Når du har registrert varene på kvitteringen, skal du ta betalt ved å velge riktig betalingsmetode.
MoreFlo kassa har integrert kortbetalingsstøtte. Dessuten er det selvsagt mulig å betale kontant eller for
eksempel legge til egne betalingsmidler. Vipps, Klarna, gavekort og mer.

5.3.1 Kontant betaling
Hvis kunden betaler med nøyaktig beløp, trykker du på kontanter. En kvittering skrives nå ut.
Hvis kunden betaler mer og skal ha vekslepenger, må du først skrive inn beløpet du mottok og deretter
på Kontant. Et vindu vises nå med det beløpet kunden skal ha i vekslepenger. Deretter skrives kvitteringen
ut.
(Hvis butikken din ikke bruker kontanter, kan du slå det av under Admin – Innstillinger – Betalmedel och
kontoplan. Merk ur boksen Aktivera kontanthantering. Da trenger du ikke å angi vekslingskasse eller ha
en kassaskuff.)

5.3.2 Kortbetaling
De fleste som har valgt kortbetaling har en integrert kortterminal og betale med kort skjer lett fra kassen.
Trykk på knappen for Kort og be kunden om å sette inn sitt kort i kortterminalen. Du kan følge
fremdriften på skjermen og se om noe er galt. Når transaksjonen er fullført, utstedes kvittering.
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5.3.3 Vipps
For å ta betalt med Vipps, må du ha et Vippsnummer. Du ber kunden om å Vippse summen til deg, og
når du har mottatt den, trykker du av i kassen for Vipps. Slik kan betalingen registreres som en betaling
gjort med Vipps for å gjøre det lettere for deg å se hva som er betalt på den måten. Betalingen selv
håndteres imidlertid helt av Vipps og ikke av kassen.

5.3.4 Klarna
MoreFlo kasseapparater kan integreres med Klarna. Se separat avsnitt for å konfigurere kassen din.

5.3.5 Flere betalingsmidler
Du finner flere betalingsmåter som gavekort, kundekort og mer under fanen Betalingsmidler. Disse er
beskrevet i detalj i vår Manual.

5.3.6 Opprett en bestilling / faktura
Noen ganger vil du opprette en bestilling eller en faktura fra en bestilling.
Slik gjør du:
1.

Gå til fanen Kunde , klikk på «Velg kunde» og velg gjeldende kunde

2.

Under betaling ved siffertabellen, velg Ordre

3.

Vennligst skriv en kommentar til bestillingen

4.

Trykk på OK

Følgeseddel og fakturaunderlag for kundeinnskriften er nå skrevet ut.

5.4 Legg til dine egne betalingsmiddel
Du kan legge til dine egne betalingsmidler ved å åpne Admin – Innstillninger – Betalmedel och kontoplan
- Kontoplan
Her legger du til navn og regnskapskontoer for betalingsmidlene du vil ha:

Når du mottar en betaling med av en av dine egne betalingsmiddel, leggs det inn under navnet og
kontoen du valgte. Du er imidlertid ansvarlig for at selve betalingen, f.eks via Vipps, en frittstående
kortterminal, kuponger eller lignende blir gjennomført.

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

5.6 Gi rabatt i kassen
Når du vil gi rabatt, velg det produktet du vil gi
rabatt på i kvitteringsboksen, eller la det være
tomt hvis du vil gi rabatt på hele kvitteringen.
Trykk på fanen Annet og deretter knappen
Rabatt
Skriv inn beløpet eller prosentandelen du vil gi i
rabatt ved hjelp av talltabellen. Velg deretter om
du vil gi rabatt bare på den valgte artikkelen, alle
varer med samme varenummer (f.eks. alle
ostesmørbrød) eller på hele kvitteringen.

For å fjerne eller endre rabatt, velg fanen Rabatt og klikk på Info for den aktuelle rabatten. Deretter klikker
du på "Fjern" eller endrer rabattypen og klikker "Lukk".
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5.7 Gjøre gjenkjøp i kassa
For å foreta gjenkjøp, fortsett som følger:
1.

Trykk først på knappen Dagsavslutning øverst på skjermen.

2.

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

Gå til salgsdagen.
Finne riktig kvittering
Trykk Opprett gjenkjøpskvittering

b.

Trykk Opprett gjenkjøpskvittering
Skriv inn kvitteringsnummeret i feltet "Kvitteringsnummer", klikk på "Få kvittering".

3.

Velg hvilke elementer du vil returnere via knappene på venstre side.

4.

Når du er ferdig, trykker du på Opprett kvittering med utvalgte artikler.

5.

En kvittering er nå opprettet i kassaruten.

6.

Du fullfører gjenkjøpet med samme betalingsmåte som brukes i 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.

Det er også mulig å returnere enkelte varer via knappen Retur i kassen, men da vil du ikke få tilkoblingen
til den riktige kvittering/ordre.

5.7.1 Tillgodelapp
Systemet har siden version 3.1.140, rev 1646 mulighet å gi ut tilgodelapp vid gjenkøp. Man setter opp en
åpen artikkel på samme måte som for gavekort, med artikkelnavnet og artikkeltypen Tilgodelapp.
Fullfør tilbakekjøpet i henhold til ovenstående, med kontant betaling. Deretter selger du en ny kvittering
på samme beløp på artikkelen Tillgodelapp.
Funksjonen vil bli videreutviklet slik at du umiddelbart ved gjenkjøpet i stedet kan velge å skrive ut din
tilgodelapp.
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6 Administrasjon
6.1 Legge til kvitteringsinformasjon
Før du kan fullføre et salg, må du legge til Mottak av data slik at det fremgår fra hvilket firma kvitteringen
kommer. Du gjøre det under Admin - Bedriftsinformasjon Under kvitteringshode og kvitteringsnotat kan
du angi annen informasjon som retur, åpningstider eller lignende. Fyll inn dine detaljer og lagre.

6.2 Dagsavslutning
Når du er ferdig med salget for dagen, bør du foreta en dagsavslutning. Du kan gjøre dette ved å trykke
på knappen Dagsavslutning i den øvre delen av kassen.

Her kan du se dagens salg og få kvitteringer og se. Trykk på knappen Dagsavsluting å gjøre en
dagsavslutning.
En dagsavslutning betyr at dagens salg er oppsummert og at en såkalt Z-rapport er produsert. En Zrapport ser spesiell ut og er et krav i kontantloven og for regnskapet. I noen tilfeller sørger
dagsavslutningen også for at alle korttransaksjoner er samlet og sendt til innløseren. Det er derfor svært
viktig alltid å foreta en dagsavslutning på slutten av dagen.

Under Dagsavslutning kan du også se tidligere kvitteringer og skrive ut en kopi. Det er imidlertid bare
mulig å skrive ut en kopi på grunn av lovkrav.
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6.3 Skriv ut salgsrapport
Du kan skrive ut en salgsrapport over en periode:
Gå til Admin - Saljsrapport
Nederst til høyre finner du salgsrapportboksen.
Du kan velge mellom forhåndsdefinerte tidsperioder som i dag, i går, denne uken og denne måneden
eller skriv inn din egen tidsperiode

6.4 Legg til flere brukere
I en nylig installert kasse kan du logge inn med brukernavn 1 og passord 1
For å legge til din egen bruker, gjør følgende:
1.

Gå til Admin - Bruker

2.

Trykk Ny bruker i nederste venstre hjørne

3.

Nå kan du opprette den nye brukeren i høyrefeltet.

4.

Du kan angi om brukeren skal være administrator eller ikke, men hver kasse kan bare ha en
enkelt administrator.

5.

Du kan også angi om kontoen skal logges ut automatisk etter hver kvittering, for å redusere
risikoen for at noen bruker feil brukere. Denne funksjonen er for det meste vanlig i barer og
restauranter, eller på frisører og salonger med utleiestoler og flere selskaper.

6.

Trykk Lagre for å opprette din nye bruker.

Vi anbefaler at du oppretter en ny administratorbruker, men husk å skrive passordet. Et tapt
administratorpassord kan bety at dataene dine går tapt!
Når du velger ID og passord, husk at lange navn og passord er vanskelige hvis du ikke har tastatur.
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6.5 Betal med Klarna
Du kan bruke MerFlo-kassen til å betale med Klarna. Dette gir deg mulighet til å tilby kundene delvis
betaling uten risiko for deg.
For å aktivere Klarna, gjør følgende:
1.

Først må du få en avtale med Klarna. Du kan gjøre dette ved å kontakte deres kundeservice og
fortelle at du er en fysisk aktivitet (og ikke en nettbutikk) som ønsker å kunne betale med Klarna.
Når du har fått informasjonen din, gjør du følgende:

2.

Gå til Innstillinger -> Integrasjoner. På bunnen finner du feltet for Klarna.

3.

Trykk på Endre og fyll inn dine opplysninger.

Merk: Koden {url} må bli stående i tekstmeldingsfeltet, men resten av teksten kan endres.
4.

Ikke glem å krysse av for Aktiver integrasjon.

5.

Trykk Lagre når du er ferdig.

Klarna vises nå som en knapp under fanen Betalingsmidler.
Når en kunde ønsker å betale med Klarna, trykk på knappen under Betalinger og skriv inn kundens
mobilnummer. Kunden mottar nå en SMS med en lenke. Kunden trykker på lenlen og godkjenner kjøpet
ved hjelp av Mobilt BankID.
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7 Mer informasjon
Gi oss beskjed hvis det er noe du savner i denne hurtigstartveiledningen.
Mer informasjon om programvaren, for eksempel skriver- og kortterminaler, en gjennomgang av alle
innstillinger, etc., finner du i manualen, som finnes under www.moreflo.com/manualer.
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