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Det här är MoreFlo  

Vi ser till att ditt kassa- och betalsystem blir det bästa hjälpmedlet. Här hanteras dina pengar, 
underlag för verksamhetens redovisning skapas och självklart hjälper systemet dig och din 
personal att sköta jobbet på ett smidigt och effektivt sätt. Vår mission, och det vi brinner för, är att 
hjälpa dig att bli ännu mer framgångsrik. 
 
MoreFlo växer med dig och du kan bygga ut systemet med många smarta funktioner och lösningar, 
både för försäljning i fysisk butik eller olika form av försäljning på internet.  
 
 
 

 
 

MoreFlo har utvecklat kassa- och betalsystem i över 15 år och är en av Nordens ledande 
leverantörer. Välkommen till oss!        
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MoreFlo 220 

Detta paket är vårt mest populära och passar dig som vill ha bästa möjliga kassasystem men ändå 
till ett rimligt pris.  

I paketet ingår allt du behöver för att börja ta betalt – 
en kraftfull kassadator med inbyggd touchskärm, 
kvittoskrivare, kassalåda, kontrollenhet, 
streckkodsläsare och integrerad kortterminal.  
Support och licenskostnad ingår i månadskostnaden.  

Inlösenkostnad för korttransaktioner är 0,99% redan 
från första kronan. (46 % lägre jämfört med iZettle) 

I våra priser ingår uppstartshjälp där du får hjälp med 
de inställningar som behövs och du blir guidad i hur systemet fungerar.  

Med MoreFlo kan du förbereda din kassa redan innan du får hårdvaran eftersom artiklar skapas via 
vårt webbaserade system Apps. Här finns också en dashboard med statistik där du kan följa din 
försäljning i realtid.  
 

 

ü Snabb och kraftfull 
ü Tål väta och smuts 
ü Låg inlösenkostnad 
ü Kortterminal ingår 
ü Uppstartshjälp ingår 

Passar för 
- Butik 
- Restaurang 
- Salong 

699 kr per månad 
funktionshyra i 36 månader 
 
Vill du hellre köpa: 
11 999 kr + 399 kr per månad  

 
Läs mer om MoreFlo 220 här 
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Ersätt ett befintligt kassasystem 

Många byter till MoreFlo från andra system och det är ofta möjligt att behålla den utrustning som 
du redan har.  

MoreFlo hjälper till med överföring av artikelregister och kundregister i den mån det är 
möjligt med ditt system. Vid tecknande av avtal med MoreFlo är det kostnadsfritt. 
 

Kassadator Kvittoskrivare/kassalåda Streckkodsläsare Kortterminal 

Windows 10 
rekommenderas 
för MoreFlo 

 

MoreFlo finns 
också för iPhone 
och iPad 

Så gott som alla kvittoskrivare 
fungerar med Windows. Kravet 
är att de har en drivrutin som 
fungerar i Windows  

 

Alla streckkodsläsare 
som ansluts med 
USB fungerar med 
MoreFlo 

MoreFlo har stöd för 
kortterminaler från: 
- Bambora*  
- Verifone* 
- Babs Paylink* 
- West / Westpay 
- Miura 
- Nets* 

* Gäller integrerade terminaler 
 

 

           
Grundkostnaden för kassalicens, support och uppdateringar för MoreFlo är 299 kr per månad  
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MoreFlo Apps - Skapa ditt eget affärssystem 

Bygg ut ditt kassasystem med MoreFlo Apps 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.  

  

Fler kopplingar med MoreFlo    

 Visma 
eEkonomi 

Visma 
Administration Fortnox SIE-filer 

Dagsavslut – överför 
dagens försäljning 
automatiskt till 
bokföringen 

Överför dagens försäljning 
automatiskt till bokföringen. 
Skapa order från kassan till 
Visma. Hämta order från 
Visma för betalning. 
Synkronisera artiklar, kunder 
och lagersaldo 

Dagsavslut – överför 
automatiskt dagens 
försäljning till bokföringen 
Komplett – överför 
dagsavslut, skicka artiklar, 
kunder och lagersaldo. 
Skapa order i Fortnox från 
kassan. Hämta order från 
Fortnox till kassan 

SIE är en standardiserad  
överföringsmöjlighet av 
information till ett bok-
föringssystem. I MoreFlo 
skapas SIE-fil automatiskt och 
kan sedan läsas in i 
bokföringsprogrammet. 
Utökade SIE-filer finns för 
större organisationer med t.ex. 
kostnadsställe och ansvar 

  

 

  



 
 

Kontakta oss 
08-613 70 20 

info@moreflo.com 
www.moreflo.com 

       
Varför välja MoreFlo? 

I Sverige finns över 100 leverantörer av kassa- och betalsystem. Varför ska du välja MoreFlo? 
 

ü Inga krångliga avtal, inga onödiga bindningstider och tydliga priser 
ü Vi utvecklar hela tiden systemet efter kundernas och branschens önskemål 
ü Vår support finns tillgänglig på telefon, chatt och e-post 
ü En personlig uppstartshjälp ingår kostnadsfritt 
ü 20 års erfarenhet, stabilitet, kunskap och kreditvärdighet 

 

Är inlösenkostnaden så viktig?  

Inlösenkostnaden är den avgift du som handlare betalar när din kund betalar per kort. Den består 
ofta i en procent av beloppet kunden betalar, och några tiondelars procent kan kännas lite men ger 
en stor skillnad över tid. Här nedan finner du ett exempel på skillnaden mellan MoreFlo’s inlösenavtal 
och ett vanligt avtal med en annan aktör.  

Försäljning/mån Avgift per år vid 0,99 % 
(MoreFlo) 

Avgift per år vid 1,85 % Du sparar med MoreFlo 

50 000 kr inkl. moms 5 940 kr 11 100 kr 5 160 kr 

100 000 kr inkl. moms 11 880 kr 22 200 kr 10 320 kr 

250 000 kr inkl. moms 29 700 kr 55 500 kr 25 800 kr 

 

Hyra eller köpa? 

MoreFlo erbjuder flera sätt att betala ditt system men vår rekommendation är alltid funktionshyra. 
Vid funktionshyra betalar du en fast månadskostnad och i denna ingår vår garanti att du alltid skall ha 
ett fungerande system. Om det kommer nya lagar eller regler är det vi som ansvarar för att byta ut 
eller uppgraderar utrustning om detta behövs. Garanti för maskinvarufel gäller så länge som du har 
ett aktivt hyresavtal. Självklart gäller detta även kortterminalen.  

 
Övriga villkor 
MoreFlo har inga avancerade avtal utan vi erbjuder ett enkelt sätt att skaffa kassa- och betalsystem. Priserna är angivna 
exklusive moms och eventuella fraktkostnader. Vid leverans är systemet klart att ta i drift, det enda du behöver göra är att 
packa upp och koppla in kablarna.  
Fullständiga villkor finner du under Allmänna Villkor på vår webbplats. 


