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ERBJUDANDE 
Kassalösningar från MoreFlo med full  
integration för webbshop hos Abicart 
 
Just nu har vi förmånliga erbjudanden på kassalösningar från MoreFlo där du får full 
webbshopsintegration mot Abicart. Välj själv om du endast vill köpa vårt kassaregister eller 
om du vill ha ett komplett kassapaket där båda kassaregister och hårdvara ingår. Självklart 
får du tillgång till vårt backoffice-system MoreFlo Apps där du hanterar allt som rör 
integrationen med Abicart. 
 
 
 

Kassaregister 
Lösningen för dig som omsätter över 180 000 kr per år och 
därför är i behov av ett kassaregister som är godkänt av 
Skatteverket. Kassasystemet ska vara ditt bästa hjälpmedel vare 
sig du driver en butikskedja, en restaurang eller ett kafé. Här 
hanteras dina pengar, skapas underlag för verksamhetens 
redovisning och självklart hjälper systemet din personal att 
sköta jobbet på smidigaste sätt. Vår mission, och det vi brinner 
för, är att hjälpa dig att bli ännu mer framgångsrik! 

 

 
 
 
Huvudfunktioner i MoreFlo Kassa 

 

 Snabbknappar  Parkera kvitton  Hantering av nota 

 Kundregister  Dagsrapport  Försäljningsrapport 

 Externa integrationer  SIE-filer  Kampanjer 

 Medlemskort med rabatt  Dela på kassan  Personalliggare 

 Inventering  Valutahantering  Din logotyp 

 Kunddisplay  Returer och återköp  Rabatter och extrapris 

 Anpassa kvittot med text  Dricks  Kvitto- och bongskrivare 

 Följ försäljningen i mobilen  Scanner  Våg 

 Flera betalsätt  Kommissionsförsäljning   
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Kompletta kassapaket 
 
Färdiga kassapaket som förutom kassaprogrammet även inkluderar hårdvara i form av en kassadator eller 
surfplatta med touchskärm. I paketet ingår även kvittoskrivare, kassalåda, streckkodsläsare och kortterminal. 
 
Läs mer om alla kassapaketen här  
 

   
MoreFlo 100 
Komplett kassapaket med 
surfplatta för mobilitet och snygg 
design. Välj mellan Windows  
eller iOS. 
 

MoreFlo 220 
Superstabil kassalösning som 
passar det flesta branscher. Snabb 
och kraftfull kassadator för 
Windows. 

MoreFlo SCO 300 
Lättanvänd terminal för 
självbetjäning som låter kunden 
genomföra köpet på egen hand. 
Perfekt i Pop up-butiken. 

 
 
 

MoreFlo Apps – Skapa ditt eget affärssystem 
 
Bygg ut ditt kassasystem med MoreFlo Apps Extra och få en mängd extrafunktioner där du kan göra allting på 
webben. För 199 kr per månad skapar du ett helt affärssystem med funktioner som normalt kostar många 
gånger mer. 
 

MoreFlo Apps Extra 
 

 Artiklar och priser  Dashboard 

 Rapporter och statistik  Kundregister och presentkort 

 Lager och inventering  Värdekort och debitkort 

 Kampanjer  Kundklubb 

 Live  Etiketter 

 Organisation  Inköpsorder 

 
 



 
 

info@moreflo.com | 08-613 70 20 www.moreflo.com 

 

Synka MoreFlo med Abicart 
E-handelplattformen Abicart erbjuder en komplett lösning som gör det 
riktigt enkelt för dig att vara e-handlare. Öka din försäljning både 
online och offline med en integration mellan MoreFlo och Abicart. 
Synka dina artiklar, varianter, lagersaldo, priser, kunder och ordrar 
mellan MoreFlo och Abicart och sälj både från din webbshop och från 
butiken. Med en Webbshop hos Abicart ingår integrationen mot 
MoreFlo utan extra kostnad (Abonnemang Pro).  
 
 
 
 

Paketpriser 
Om du bara är i behov av integrationen mot Abicart betalar du endast 199 kr/mån. 

 
 
Kassaregister utan hårdvara 

1 499 kr/mån 
 

 
Kassaregister med hårdvara 

1 999 kr/mån 

 Kassalicens 

 Backoffice-system MoreFlo Apps Extra 
 Abonnemanget Abicart Webbshop Pro 
 Integration mot Abicart Webbshop Pro 

 

 Kassalicens + Kassapaket MoreFlo 220 

 Backoffice-system MoreFlo Apps Extra 
 Abonnemanget Abicart Webbshop Pro 
 Integration mot Abicart Webbshop Pro 

 

 
 

Komplettera gärna med någon av våra onlinetjänster! 
 

   
MoreFlo Service 
 
Skapa ett serviceärende när 
kunden lämnar in sina föremål på 
lagning. Du får ett komplett 
servicesystem med massor av 
funktioner. 
 
Från 199 kr/mån 

Läs mer här 

MoreFlo Booking 
 
Låt kunderna boka tid online med 
hjälp av MoreFlo Booking. Du 
väljer själv om du vill låta 
kunderna betala direkt vid 
bokning eller på plats. 
 
199 kr/mån 
 
Läs mer här  

 

MoreFlo Take Away  
& Catering 
En komplett lösning för att sälja 
produkter för avhämtning och 
utkörning. Ta betalt direkt eller 
vid upphämtning. Perfekt för 
restaurangen eller cateringköket. 
 
Från 349 kr/mån 
 
Läs mer här  

 
 

 


