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Tack för att du valt MoreFlo Kassa 
Några få steg för att komma igång 

 
I den här snabbstartsguiden för MoreFlo Kassa för Windows går vi igenom de inställningar du behöver 

göra och det du behöver kunna för att sälja din första vara eller tjänst. Guiden är specialskriven för kunder 

som har integration med ServeIT från Ninetech och de flesta inställningar är därför redan gjorda. 

I manualen för MoreFlo Windows finner du ännu mer information. Manualen behandlar samtliga 

funktioner och inställningar, men är generell för alla kunder. Du kan alltid ladda ned den senaste 

versionen av manualen från https://www.moreflo.com/optiker 

Support 
 
På sidan hittar du aktuella manualer, genväg till 

programuppdatering samt FAQ för 

användarfrågor och felsökning specifika för våra 

ServeIT-kunder. 

Om du ändå kör fast eller har ytterligare frågor 

får du snabbast hjälp genom att antingen 

registrera ditt ärende på 

https://tickets.moreflo.com/ eller ringa oss på 

08-613 70 20. 

 

Om ditt supportärende gäller användarkonton, artiklar, konteringskoder eller annat som konfigureras i 

ServeIT, eller installationshjälp av etikettskrivare, hanteras detta även i fortsättningen av Ninetech Service 

Desk. Registrera ärendet på ditt intranät som vanligt eller via telefon 010-470 6595, tonval 1. 

 

Vi lyssnar på dig! 
 

Har du synpunkter eller önskemål om funktioner och finesser i MoreFlo så är du varmt välkommen att 

höra av dig till oss med detta. Vår utveckling styrs till stor del av våra kunders önskemål och har så gjort i 

över 12 år.  

https://www.moreflo.com/optiker
https://tickets.moreflo.com/
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1 Komma igång 
Klarsynt och c)optikk använder ServeIT för att arbeta med order, kunder och artiklar. Dessa synkas in i 

kassan via MoreFlo Apps. När ni får tillgång till kassaprogrammet är det mesta redan förkonfigurerat av 

Ninetech. 

1.1 Logga in 
Användaridentiteten består av första bokstaven i förnamnet och de två första i efternamnet. En person 

som heter Anders Persson har alltså ”ape” som användaridentitet. Säkerhetskoden är 99 

Dessa inloggningsuppgifter kan inte ändras i kassan. 

 

Tryck sedan på Öppna kassan 

1.2 Inställningar 
Om du istället för inloggningsbilden kommer till en bild där du uppmanas ange licensnyckel är din kassa 

inte konfigurerad. Kontakta Ninetech Support för att få hjälp med att konfigurera kassan och kopplingen 

till ServeIT via MoreFlo Apps om det är en nyinstallation, annars kontakta MoreFlo Support. 
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1.3 Överblick över kassan 
När du loggat in kommer du till kassans startskärm. Här följer en kort genomgång av de olika delarna i 

kassan. Du hittar en mer utförlig beskrivning i kassans manual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flikraden (1) 

Här hittar du flikar för de vanligaste funktionerna i kassan. För att lägga till eller ändra innehållet under 

flikarna, t.ex. Lägga till kunder, går du in på Inställningar. Du kan läsa mer om det längre fram.  

Snabbknappar 

Fliken snabbknappar kommer att vara tom första gången du startar kassan. Här syns sedan de 

snabbknappar du har skapat och det är normalt sett här du jobbar mest med kassan.  

Artikelregistret 

Under fliken Artikelregister hittar du alla dina artiklar, även de du väljer att inte skapa snabbknappar till. 

Härifrån kan du sedan skapa snabbknappar eller lägga till artiklar på kvittot utan en snabbknapp. Detta är 

praktiskt om du har ett stort antal artiklar eller artiklar som säljs väldigt sällan.  

Kvitto 

Kvittofliken visar en mer detaljerad vy över det pågående kvittot, om det finns något.  

Rabatter 

Här visas de rabatterbjudanden du har lagt till via Inställningar.  

Parkerade kvitton 

Under fliken Parkerade kvitton kan du hantera kvitton. Här kan du parkera ett kvitto med eller utan 

notering, dela på ett kvitto, t.ex. om någon vill dela en nota, skriva ut ett kvitto som nota eller återta 

parkerade kvitton.  

❶ 

❸ 

❷ 

❺ 

 

❹ 
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Kund 

Kundfliken visar aktuell kund.  Är dina kunder inte namngivna kan du ha det inställt som ”Butikskund”, 

men det går också bra att välja namngivna kunder från kundregistret. Detta är särskilt användbart när du 

vill ta betalt med faktura eller liknande.   

Kundorder 

Här finner du ordrarna från ServeIT. 

Huvudfältet/startsidan (2) 

Här visas alla snabbknappar och paneler som är du har skapat, varje gång du startar kassan visas denna 

vy.  

Betalpanel (3) 

I kassans högra del finner du betalpanel. Här finns ett Sifferbord för 

inmatning av t.ex. antal samt funktioner för att hantera priser och 

kvitton. Här ser du också eventuellt pågående kvitto (4).  

Under fliken Betalmedel finner du alla aktiva betalmedel. Dessa kan du 

själv ställa in via inställningar.  

Fliken Övrigt ger tillgång till andra praktiska funktioner så som Kassa In 

och Kassa Ut för hantering av växelkassa, Öppning av kassalådan, 

tillgängliga Rabatter och möjlighet att lägga till text på kvittot.  

För att registrera växelkassa skriver du in totalbeloppet du har i växel, gå 

sedan till ”Övrigt” och klicka på ”Kassa in”. ”Kassa ut” används på samma 

sätt för att minska växelkassan. 

Observera att växelkassan endast ställs in en gång, som ett startbelopp 

som varje dag ska finnas som växel i den fysiska kassan. 

Pågående kvitto (4) 

Fältet under sifferbordet visar eventuellt pågående kvitto. Du kan rensa kvittot och ändra antal artiklar 

direkt i listan med hjälp av knapparna i sifferbordet. Observera att du aldrig kan stänga kassan medan du 

har ett pågående kvitto.  

Knappraden (5) 

Överst i programfönstret finner du ett antal knappar som ger dig tillgång till fler funktioner. Här hittar du 

bland annat:  

Minimera  

Använd denna knapp då du vill minimera kassaprogrammet på datorn, t.ex. för att leta reda på 

information på internet. Programmet lägger sig då i aktivitetsfältet i Windows och du kommer tillbaka in i 

kassan genom att trycka på det minimerade programmet.  

Admin 

Knappen Admin öppnar administrationvyn där du kan lägga till artiklar, snabbknappar, kunder med mera, 

konfigurera kringutrustning som kortterminal och skrivare, lägga in dina MoreFlo Apps-uppgifter och 

mycket mer.  
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Kund 

Kundknappen öppnar kundregistret så att det är lätt att välja kund till det aktuella kvittot.  

Kundorder 

Knappen kundorder öppnar orderlistan. Här registreras tex Handpenning. 

Dagsavslut 

Tryck på knappen Dagsavslut för att få möjlighet att göra dagsavslut och ta ut så kallade Z-rapporter och 

X-rapporter. Här kan du även skapa återköpskvitton samt skriva ut kvittokopior.  

Logga ut 

Logga ut när du är färdig med din försäljning, vill byta användare eller liknande.  

(Om du har valt tilläggsfunktioner via t.ex. MoreFlo Apps kan det hända att du har ytterligare knappar 

här) 
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2 Anmälan till svenska Skatteverket 
Enligt Lagen om kassaregister (SFS 2007:592) måste de flesta företag anmäla sitt innehav av kassaregister 

till Skatteverket. Ett fåtal undantag existerar, t.ex. om företaget omsätter under en viss summa. Du hittar 

alla aktuella regler på Skatteverkets webbplats.  

MoreFlo Kassa är godkänt av Skatteverket, men du måste själv anmäla ditt innehav. Detta gör du enklast 

via Skatteverkets webbplats, enligt nedan.  

Börja med att gå in på Skatteverkets webbplats och leta upp sidan för kassaregister. Här finns en länk till 

anmälan av innehav av kassaregister där du kan logga på med ditt BankId.  

2.1 Kontrollenhet  
Skatteverket kommer först att be dig ange uppgifter om din kontrollenhet. Vilken kontrollenhet du har 

beror på vilket system du har, men du hittar uppgifterna under knappen Inställningar och fliken Om 

MoreFlo Kassa 

MoreFlo kassapaket kan levereras med antingen en fysisk kontrollenhet eller en molnbaserad 

kontrollenhet. 

Den fysiska kontrollenheten som i nuläget används av Klarsynt är en liten extra box eller låda till din 

kassadator, av märket CleanCash (det finns även andra märken). 

När du har en fysisk kontrollenhet måste du själv söka fram uppgifterna till Skatteverket genom att titta 

på själva kontrollenheten. Tillverkare, modell och serienummer/tillverkningsnummer står ofta på en etikett 

på kontrollenheten. Observera att det Skatteverket kallar tillverkningsnummer är detsamma som 

serienummer.  

Tillverkare: Se på kontrollenheten 

Modell: Se på kontrollenheten 

Tillverkningsnummer: Se på kontrollenheten 

Kontrollenhetens adress:   

Ange den adress där kassasystemet skall användas, 

normalt sett adressen till din butik eller företag. 

2.2 Kassaregister 
I rutan kontrollenhet:  

Identifikationsnummer: Numret som skall stå här 

genereras av Skatteverket och följer ofta med 

automatiskt om du nyligen anmält ditt 

kassaregister. Saknas numret behöver du verifiera 

att du anmält kontrollenhet korrekt och annars 

kontakta Skatteverket. Detta nummer kan du inte 

få via MoreFlo eller Ninetech då det är 

Skatteverket som skapar det.  

I rutan Kassaregister:  
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När du skall registrera din kassa behöver du kassans serienummer. Det hittar du under Inställningar – Om 

MoreFlo Kassa.  

 

På Skatteverkets sida anger du:  

Beteckning: MoreFlo 

Modell: Moreflo 3 SE 3.x.x 

(om du får upp flera versioner väljer du den med högst nummer) 

Tillverkningsnummer: Programmets serienummer, se bild ovan. 

Kassaregister adress:  

Adressen där du använder systemet, normalt sett adressen till din butik eller företag 

Programvarans adress:  

Adressen där du använder systemet, normalt sett adressen till din butik eller företag 

Journalminne: Välj denna 

Journalens adress: Adressen där du använder systemet, normalt sett adressen till din butik eller företag 

Anmälan till Skatteverket är mycket viktig och Skatteverket kan ge böter om kassan inte har anmälts. Mer 

information kring gällande regler hittar du under Lagen om kassaregister (SFS 2007:592) på Skatteverkets 

hemsida. 

3 Artiklar 
Artiklar administreras i ServeIT och importeras automatisk till kassan. Du kan titta på artiklar i registret för 

att se att de finns och är korrekta, och du kan även skapa snabbknappar, se nästa avsnitt. 

I rutan Underhåll under Admin – Integrationer – Moreflo Apps i kassan kan du välja att synka artiklar, 

kunder och kvitton. Då görs en synkronisering mot ServeIT via MoreFlo Apps. Synkronisering sker även 

varje gång programmet startas. 

I den kompletta systemmanualen beskrivs på några ställen att en specifik artikel måste finnas (tex 

Presentkort). Även dessa måste alltså skapas i ServeIT. 

  

A 

A 

A 
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4 Skapa en snabbknapp 
Snabbknappar underlättar kassaarbetet betydligt. Du kan skapa snabbknappar på två sätt – via fliken för 

Snabbknappar eller via artikelregistret. 

4.1 Via artikelregistret 
Enklaste sättet att skapa en snabbknapp för en vara är via artikelregistret. 

1. Gå in i Admin.  

2. Välj fliken Artiklar.  

3. Välj den artikel du vill lägga upp som snabbknapp 

4. Tryck på Skapa snabbknapp.  

5. Välj eventuellt knappfärg, samt vilken panel den skall ligga på. Om du inte har några paneler 

kommer det att lägga sig i ”root”. 

6. Tryck Ok. 

4.2 Via fliken Snabbknappar 
Via fliken Snabbknappar kan du lägga till och redigera snabbknappar, lägga till osynliga knappar för att få 

en bättre layout, ändra storlek och färg på knapparna och också lägga till knappar för andra funktioner, 

så som rabatt, kvittotext, paneler med ytterligare snabbknappar i eller liknande.  

Gör så här för att lägga till en ny snabbknapp:  

1. Gå in i Admin 

2. Välj fliken Snabbknappar 

3. Tryck på Ny knapp 

4. Ange ett namn på den nya knappen 

5. Tryck Ok 

Tryck sedan på Redigera nere till höger för att ändra inställningar på den nya knappen. Här anger du 

knappens text, storlek och färg, samt vilken funktion knappen skall ha. För en vanlig artikelförsäljning 

väljer du Lägg till artikel på kvitto och anger sedan Artikelnummer i fältet längst ned.  

Du kan också lägga till knappar för en rad andra funktioner enligt listan. Välj Osynlig för att skapa ett 

mellanrum på skärmen. 
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5 Genomför en försäljning 
I det här kapitlet går vi igenom hur du använder kassan. Du ska nu vara inloggad med ditt eget 

användarkonto, inte med administratörskontot. För er som använder ServeIT består användaridentiteten 

av första bokstaven i förnamnet och de två första i efternamnet. Lösenordet är 99. 

5.1 Lägga till varor på kvittot via snabbknappar 
Varan läggs till på kvittot när du trycker på snabbknappen. Tryck flera gånger för att lägga till samma vara 

igen, eller ange antalet på sifferbordet och tryck sedan på snabbknappen. Hur man skapar snabbknappar 

beskrivs i kapitel 4. 

 

5.2 Lägga till varor på kvittot med artikelnummer 
Ange artikelnumret i fältet och tryck på Lägg till artikelnummer  

 

5.3 Lägga till varor på kvittot med streckkodsläsare 
Scanna streckkoden på varan. För att ange flera av samma vara, kan du antingen scanna flera gånger, 

eller först ange antalet på sifferbordet och sedan scanna varan.  

Om det inte fungerar: kontrollera i artikelregistret att varan har en streckkod angiven – det ska finnas 

angivet i ServeIT.  
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5.4 Lägga till varor på kvittot via artikelregistret 
Under fliken Artikelregister hittar du alla dina artiklar. Markera artikeln du vill lägga till och tryck på Lägg 

till markerad i kvitto. Detta är framförallt användbart om du har en stor mängd artiklar eller artiklar som 

inte säljs så ofta.  

 

Du kan ange flera varor av samma sort på två sätt:  

• Genom att lägga till samma vara igen. 

• Tryck in antalet (tex 3) på sifferbordet och klicka sedan på varan.  
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5.5 Använd Kundorder från ServeIT 
Under fliken Kundorder hittar du alla öppna ordrar från ServeIT. Du kan skapa en handpenning till dem, 

eller kvittera dem. Alla ändringar, inklusive hur stor del som ska faktureras och hur stor del som ska 

betalas direkt av kunden ändras i ServeIT.  

 

Exempel. För denna order betalas 963 kronor direkt av kunden, resten faktureras. 

5.5.1 Kvittera order 

När kunden hämtar ut ordern ska den kvitteras. 

1. Sök upp och markera aktuell order. 

2. Välj Kvittera order för att skapa ett kvitto.  

3. Därefter tar du betalt genom att välja betalmedel. 

Om kunden vill betala med flera betalsätt, tex en del kontant och en del med kort, se avsnittet om Mixade 

betalmedel. 

Om ordern enbart innehåller fakturadel (kunden betalar ingenting i butiken) kvitteras ordern direkt och 

det skrivs ut ett fakturaunderlag och en följesedel. 

5.5.2 Betala en handpenning 

Ibland vill kunden betala ett förskott, det gör man via knappen Handpenning. Denna funktion ska INTE 

användas vid kvitteringen av ordern. 

För att Handpenning ska fungera måste det finnas en artikel av typen Handpenning med följande 

inställningar upplagd i ServeIT:  

Moms: 0%.  

Pris: 0,00 

Aktiv: Ja 

Ackumulativ: Nej  

Öppen artikel: Ja 
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Gör så här: 

1. Sök upp och markera aktuell order. 

2. Välj sedan Handpenning.  

3. Ange beloppet. 

4. I nästa ruta anger du giltighetsdatum. 

5. Du kan också om du vill göra en notering. 

6. Ett kvitto skapas.  

7. Ta betalt genom att välja betalmedel. 

8. Nu skrivs ett kvitto ut, där handpenningens 

nummer syns. Även ordernumret syns. 

Om det inte finns någon order när handpenningen ska betalas: 

1. Sök upp artikeln Handpenning och lägg till den på kvittot. 

2. Ange beloppet. 

3. I nästa ruta anger du giltighetsdatum. 

4. Du kan också om du vill göra en notering. 

5. Ett kvitto skapas.  

6. Ta betalt genom att välja betalmedel. 

7. Nu skrivs ett kvitto ut, där handpenningens nummer syns.  

Detta nummer ska anges vid kvittering av ordern, det är därför viktigt att kunden sparar kvittot 

som är en värdehandling. Det är därför viktigt att kunden sparar kvittot som är ett värdefullt 

dokument. 

5.5.3 Kvittera en order med handpenning 

När kunden hämtar ut en order där man betalat en handpenning i förväg, gör så här: 

1. Sök upp och markera aktuell order. 

2. Du ser nu att det står en summa i rutan Betald Handpenning. 

 

3. Välj Kvittera order för att skapa ett kvitto.  

4. Handpenningen är avräknad från kontantbeloppet. 

5. Därefter tar du betalt genom att välja betalmedel. 

Om hela summan är betald i förskott måste du ändå trycka på ett betalmedel. 

6. Kvittot skrivs ut. 

Om handpenningen inte är registrerad på ordern: 
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1. Sök upp och markera aktuell order. 

2. I rutan Betald Handpenning visas ingenting. 

3. Välj Kvittera order för att skapa ett kvitto.  

4. Välj Betalmedel – Presentkort/handpenning/Tillgodokvitto. 

5. Skriv in Handpenningnumret från kvittot för handpenningen i fältet Kortnummer. 

6. Tryck på Hämta information. 

 

7. Tryck på Lägg till. 

8. Därefter tar du betalt genom att välja betalmedel. 

Om ordern enbart innehåller fakturadel (kunden betalar ingenting i butiken) kvitteras ordern direkt och 

du får ut ett fakturaunderlag och en följesedel. 

 

5.6 Rensa kvitto 
Rensa ditt kvitto genom att trycka på knappen Rensa.  

När man gör detta kommer det att registreras som en 

ofullständig försäljning i dagsavslutet.  
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6 Betalmedel 
När du har registrerat artiklarna på kvittot ska du ta betalt genom att välja rätt betalmedel. 

MoreFlo kassa har integrerat stöd för kortbetalning. Utöver detta finns naturligtvis möjlighet att ta betalt 

kontant eller att lägga till eget betalmedel, t.ex. Swish/Vipps, Klarna, presentkort med mera. Det går också 

att använda flera betalsätt på samma kvitto. 

6.1 Kontant betalning 
Om kunden betalar med jämna pengar trycker du på Kontant. Ett kvitto skrivs nu ut.  

Om kunden betalar mer och skall ha växel skriver du först in summan du tagit emot och därefter på 

Kontant. Ett fönster visas nu med summan kunden skall ha i växel. Därefter skrivs kvitto ut.  

(Om din butik inte använder kontanter kan du stänga av det under Admin – Inställningar – Betalmedel 

och kontoplan. Då behöver du inte ange växelkassa eller ha kassalåda.) 

6.2 Kortbetalning 
De flesta som valt kortbetalning har en integrerad kortterminal och att ta betalt med kort sköts då enkelt 

från kassan. Tryck på knappen för Kort och be kunden att sätta in sitt kort. Du kan själv följa förloppet på 

skärmen och ser direkt om något blir fel. När transaktionen är genomförd skrivs ett kvitto ut.  

6.3 Presentkort 
För butiker som använder ServeIT finns under en övergångsperiod två typer av presentkort, de nya som 

registreras i kassan och där kassan och ServeIT håller reda på hur mycket pengar som finns kvar på kortet, 

samt de gamla som ligger utanför systemet. 

6.3.1 Nya presentkort som säljs i Moreflo Kassa 

För dessa presentkort håller systemet reda på hur mycket 

pengar som finns kvar på presentkortet.  

För försäljning av presentkort skall det finnas en artikel av 

typen Presentkort med följande inställningar upplagd i 

ServeIT:  

Moms: 0%.  

Pris: 0,00 

Aktiv: Ja 

Ackumulativ: Nej  

Öppen artikel: Ja 

6.3.1.1 För att sälja egna presentkort med Apps: 

1. Välj artikeln Presentkort 

2. Ange den summa som ska laddas på 

presentkortet. 

3. Ange eller scanna presentkortets nummer. 

4. Ta betalt som vanligt. 
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Ett presentkort skapas då Moreflo på angivet belopp och presentkortsnumret skrivs ut på kvittot vid 

försäljning. Om ni har förtryckta presentkort med nummer läses kortnumret in eller anges manuellt i 

dialogrutan vid försäljning av presentkortet. 

6.3.1.2 För att ta betalt med presentkort med Apps: 

När en kund kommer och ska utnyttja sitt presentkort, gör så här: 

1. Välj Betalmedel -> Presentkort/Handpenning/Tillgodokvitto  

2. En dialogruta öppnas där du anger presentkortsnummer i fältet Kortnummer.  

Det kan läsas in eller anges manuellt.  

Om kortnumret anges manuellt, tryck Hämta information så ser du hur mycket pengar som finns 

kvar på kortet. 

Om presentkortnumret läses in visas informationen direkt.  

3. För att använda presentkortet tryck Lägg till. Om värdet på presentkortet täcker hela köpet 

kommer kvittot slås ut direkt.  

4. Om presentkortet saknar täckning för hela köpet kommer resterande summa visas i fältet Att 

betala, och resterande summa får göras via annat betalsätt.  

5. Kvarstående summa uppdateras automatiskt i ServeIT. 

6.3.2 Gamla presentkort som inte är registrerade i Moreflo Kassa 

Hanteringen av dessa presentkort sker manuellt. Du måste alltså ha antecknat någonstans hur mycket 

presentkortet är värt och sedan hur mycket som är kvar på presentkortet om inte hela kortet används vid 

köpet. 

6.3.2.1 För att ta betalt med gamla presentkort: 

1. Lägg till produkter på kvittot som vanligt. 

2. Om hela köpet ska betalas med presentkortet:  

Välj Betalmedel -> Presentkort övriga. 

3. Om presentkortet ska användas som delbetalning: 

Ange först summan som ska belasta kortet. 

Välj sedan Betalmedel -> Presentkort övriga. 

Ta betalt för resterande summa som vanligt. 

4. Om det finns pengar kvar på kortet, notera hur mycket. 

6.4 Swish 
För att ta betalt med Swish krävs att du har ett Swishkonto. Du ber kunden swisha summan till dig och när 

du har tagit emot den trycker du på knappen i kassan för Swish. Detta gör att betalningen registreras som 

en betalning som har gjorts med Swish så att det blir lättare för dig att se vad som har betalats på det 

viset. Själva betalningen sköts dock helt av Swish och inte av kassan. 

6.5 Mixade betalmedel 
Ett köp kan genomföras där kunden betalar delar av köpet med olika betalsätt.  

1. Lägg artiklarna i kvittovyn 

2. Ange hur mycket kunden skall betala kontant eller med presentkort via sifferbordet. 

3. Välj därefter betalsätt Kontant eller Presentkort Övriga (under betalmedel). 

4. Nu uppdaterar kassan resterande belopp att betala, välj då betalsätt Kort. 
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Kredit/betalkort ska alltid dras sist, presentkort och liknande bör väljas först. 

6.6 BrilliantKund 
MoreFlo kassa kan integreras mot BrilliantKund. Inställningarna görs under Admin – Integrationer – 

Brilliantkund i kassan. 

 

Exempel 

Här anger du de inloggningsuppgifter för integrationen som du fått från Resursbank. Det dyker då upp 

en knapp för Brilliantkund under Betalmedel i kassavyn. 

För att använda detta betalmedel: 

1. Välj fliken Betalmedel och klicka på Brilliantkund. 

2. Ange kundens personnummer inklusive sekelsiffra i fönstret som visas. 

 

3. Tryck OK. 

4. Förfrågan behandlas nu av Resursbank och du kan följa förloppet på skärmen. 

Om personen inte finns upplagd som Brilliantkund visas följande felmeddelande och 

betalningen avbryts automatiskt: 

 

5. Kvittot slås ut om betalningen går igenom. 
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6.6.1 Äldre resursbankkort 

För hantering av äldre resursbankkort måste man numera logga in i deras portal för att genomföra 

betalningen, det går inte längre att ange kortnumret manuellt i betalterminalerna pga regeländringar. 

För att det ska bli rätt på kvittot lägger man först upp Resursbank som ett Eget Betalmedel under Admin 

– Inställningar – Betalmedel och kontoplan - Kontoplan. Det dyker då upp som en knapp under 

Betalmedel. Se även avsnittet Lägga till egna betalmedel nedan. 

Genomför betalningen i Resursbanks portal innan du slår ut kvittot: 

1. I kassan väljer du artiklarna eller ordern som ska betalas så att du ser summan. 

2. Logga in på Resursbank i en webbläsare. 

3. I Betala/Ansök anger du kundens personnummer 

 

4. Kunduppgifterna presenteras. 

Välj aktuellt konto 

 

5. I de fall kunden inte redan har en beviljad kredit görs nu kreditansökan – därefter kan debitering 

ske enligt nedan. 
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Annars väljer personalen debitering direkt. 

 

6. Nu ska kunden signera köpet via bankID eller på en utskrift: 

 

7. Ett kvitto visas på skärmen. Det kan mailas till kunden om så önskas. 

 

8. Återgå till kassaprogrammet, välj fliken Betalmedel och tryck på Resursbank (eller vad ni nu valt 

att knappen ska heta) så slås kvittot ut. 
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6.7 Syntrygg 
MoreFlo kassa kan integreras med Syntrygg. Du måste lägga till ett Eget betalmedel, men inga andra 

inställningar krävs i kassan. Se avsnittet Lägga till egna betalmedel nedan. 

6.8 Visma eEkonomi 
MoreFlo kassa kan integreras med Visma eEkonomi. Integration görs via webben: 

https://apps.moreflo.com under Integrationer. Inloggningsuppgifter till MoreFlo Apps ska du ha fått av 

Ninetech i samband med installationen. 

6.9 Fler betalmedel 
Du hittar fler betalmedel så som presentkort, kundkort med mera under fliken Betalmedel. De beskrivs 

detaljerat i vår Manual. 

6.10 Lägga till egna betalmedel 
Du kan lägga till dina egna betalmedel genom att öppna Inställningar -> Kvittouppgifter -> Konton 

(nedre högra hörnet). De syns då i kassan i fliken Betalmedel. Det första (som har förval Swisch men kan 

ändras) visas dessutom på sifferbordet. 

Här lägger du till namn och konton för de betalmedel du önskar: 

 

När du tar emot en betalning med något av dina egna betalmedel bokförs detta under det namn och 

konto du valt. Du ansvarar dock själv för att själva betalningen genomförs, t.ex. via Swish, en fristående 

kortterminal, kuponger eller liknande.  

https://apps.moreflo.com/
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6.11 Ge rabatt i kassan 
När du vill ge rabatt markerar du produkten du vill 

ge rabatt på i kvittorutan, eller låter det vara blankt 

om du vill ge rabatt på hela kvittot.  

Tryck sedan på fliken Övrigt och därefter knappen 

Rabatt 

Mata in summan eller procentsatsen du vill ge i 

rabatt med hjälp av sifferbordet. Välj sedan om du 

vill ge rabatt på bara den markerade artikeln, alla 

artiklar med samma artikelnummer eller på hela 

kvittot.  

 

För att ta bort eller ändra rabatt, välj den Rabatt och klicka på Info för den aktuella rabatten. Klicka sedan 

på Ta bort eller ändra rabattypen, och klicka sedan på Stäng. 

För ordrar från ServeIT måste rabatten läggas på artikeln i ServeIT. 

För att ge rabatt på produkter som inte finns i ordern kan du lägga till dem först, sedan ge rabatt och 

därefter lägga till ordern. 

6.12 Göra återköp i kassan 
För att göra ett återköp gör du så här: 

1. Tryck först på knappen Dagsavslut överst på skärmen.  

2. Sök upp kvittot. Det kan du göra på två sätt:  

a. Gå till dagen för försäljningen. 

Söka upp rätt kvitto  

Tryck på Skapa återköpskvitto, eller  

b. Tryck på Skapa återköpskvitto 

Ange kvittonumret.  
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3. Välj vilka artiklar du vill returnera via knapparna i vänsterkanten.  

 

4. När du är färdig trycker du på Skapa kvitto med valda artiklar.  

5. Ett kvitto skapas nu i det vanliga kassafönstret. 

6. Du genomför återköpet med samma betalmedel som användes vid köpet. 

Om kunden betalat med kort trycker du på Kort och låter sedan kunden sätta in sitt kort i 

kortläsaren enligt instruktionerna på skärmen. 

Vid återköp av en order från ServeIT gör du på samma sätt, men du kan inte välja enskilda artiklar, utan 

måste göra återköpet på hela kvittot. 

Det går även att göra återköp av enstaka produkter via knappen Retur i kassafönstret men då får du inte 

med kopplingen till rätt kvitto/order. 

6.12.1 Tillgodokvitto 

Systemet har sedan version 3.1.140, rev 1646 möjlighet att ge tillgodokvitto vid återköp. Det måste då 

finnas en öppen artikel i ServeIT på samma sätt som för presentkort, men med namn och artikeltyp 

Tillgodokvitto. 

Genomför återköpet enligt ovan, med betalsätt Kontant. Sälj därefter på ett nytt kvitto samma summa på 

artikeln Tillgodokvitto.  

Funktionen kommer att vidareutvecklas så att du direkt vid återköpet istället kan välja att skriva ut 

tillgodokvitto. 
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7 Administration 

7.1 Lägga till kvittouppgifter 
Innan du kan genomföra en försäljning måste du lägga till Kvittouppgifter så att det syns från vilket 

företag kvittot kommer. Det gör du under Admin - Företagsuppgifter. Under kvittohuvud och kvittofot 

kan du ange övriga upplysningar så som returrätt, öppettider eller liknande. Fyll i dina uppgifter och 

spara. 

7.2 Göra dagsavslut 
Efter att du avslutat försäljningen för dagen bör du göra ett dagsavslut. Det gör du genom att trycka på 

knappen Dagsavslut i övre delen av kassan.  

 

Här ser du dagens försäljningar och kan ta fram kvitton och titta. Tryck på knappen Gör dagsavslut för att 

göra ett dagsavslut.  

Ett dagsavslut betyder att dagens försäljningar summeras och att en sk Z-rapport produceras. En Z-

rapport ser ut på ett speciellt sätt och är ett krav i kassalagen och för bokföringen. I vissa fall ser 

dagsavslutet också till att alla korttransaktioner samlas ihop och skickas iväg till inlösaren. Det är alltså 

väldigt viktigt att alltid göra ett dagsavslut i slutet av dagen.  

 

Under Dagsavslut kan du även se tidigare kvitton och skriva ut en kopia. Det är dock endast möjligt att 

skriva ut en kopia på grund av krav i svensk och norsk lag.  
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7.3 Skriv ut försäljningsrapport 
Du kan skriva ut en försäljningsrapport över valfri period: 

Gå till Admin – Rapporter - Försäljningsrapport 

I nedre högra hörnet finner du rutan för 

försäljningsrapport.  

Du kan välja mellan fördefinierade tidsperioder så som 

idag, igår och denna månad eller ange din egen tidsperiod 

genom att trycka på Ange period.  

7.4 Synka artiklar 
Ändringar i artikelregistret synkas automatiskt mot ServeIT varje gång du startar kassan, men du kan 

också begära synkning under Admin – Integrationer – Moreflo Apps. 

 

Välj mellan att synka kvitton, synka endast ändrade artiklar eller synka alla artiklar. I rutan till höger visas 

eventuella felmeddelanden. 

7.5 Admin – Inställningar 
I detta avsnitt går vi igenom några av de viktigaste inställningarna på denna sida. 

7.5.1 Utseende 

 

Bocken visar om programmet ska starta i fullskärmsläge eller inte. Det är ofta en fördel att INTE starta i 

fullskärmsläge om du också använder andra program, tex ServeIT, eftersom du då lättare kan växla 

program. 

Knappen växlar tillfälligt mellan fullskärmsläge och ej fullskärmsläge. 

Färgtema finns för tillfället tre: Light som är förinställt, Uno som har större knappar och siffror, vilket kan 

vara bra för mindre skärmar, samt Dark som ofta är lämpligt i restaurangmiljö. 
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7.5.2 Kundkort – giltighetstid för handpenning och presentkort 

 

Här kan du ställa in förvalda värden för giltighetstiden för Handpenning och Presentkort så att de passar 

er verksamhet bättre. 

7.5.3 Övrigt 
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7.5.4 Streckkoder för knappar 

Om man har en handscanner kan här anges koder för en rad vanliga kommandon som man då kan ha 

utskrivna på ett papper och scanna dem istället för att trycka på knapparna i kassan. 


