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Aggregering av transaktionsrader i Agresso från Palette
Transaktionsrader i Proceedo kommer att aggregeras vid överläsning från Palette
till Agresso.
Detta innebär att alla konteringsrader som är exakt lika, dvs har samma kontering
och samma verifikationstext kommer att summeras ihop och bli endast en
verifikationsrad i Agresso.
Summeringen kommer att gälla för alla fakturor oavsett om fakturan är matchad
mot en order eller inte.
Exempel
I Proceedo:
Två av raderna har exakt samma kontering, rad 2 och 3. Verifikationstext är lika på
alla tre raderna = text.

I Palette:
Här har vi samma antal konteringsrader (kan vara fler om fakturan har ett annat
pris än ordern).
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Blir i Agresso:
De två raderna på ordern som har exakt samma kontering och samma ver.text blir i
Agresso summerade till en rad.

Vid frågor kontakta ekonomisystem@slu.se

Inga utbildningar för ekonomiadministrativa roller våren 2014
På grund av hög arbetsbelastning och sjukskrivningar vid ekonomiavdelningen
genomför vi inga utbildningar för nya övergripande ekonomer, projektekonomer
eller ekonomiregistrerare i vår. För alla som är nya i en sådan roll skickar vi sedan
tidigare ut ett introduktionsmeddelande via e-post med länkar till viktiga avsnitt i
ekonomihandboken och e-guider till ekonomisystemen. Genomgång av dessa är ett
krav för att få en tillfällig behörighet i Palette och/eller Agresso, tills man har gått
den obligatoriska utbildningen. Vi återkommer med information om kurstillfällen
inför hösten.
Vid frågor om detta, kontakta malin.larsson.lewin@slu.se

Blankett om inköp över direktupphandlingsgränsen är borttagen
Blanketten ”Betalning av lev.fakturor överstigande direktupphandlingsgränsen” är
borttagen och ska inte längre bifogas till fakturor i Palette eller Proceedo.
Vid frågor kontakta Karolina.Bergstrom@slu.se
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Laddningsbara Maestrokort
SLU har avropat ramavtalet som Riksgälden tecknat med ICA Banken AB. Det
innebär att SLU erbjuder laddningsbara Maestrokort som en möjlig
betalningsmetod till personer som saknar svenskt bankkonto.
Användningen av korten begränsas till de fall där det inte är lämpligt att skicka en
utbetalningsavi d.v.s. när det är svårt för betalningsmottagaren att besöka ett
bankkontor som accepterar utländsk id-handling.
Kortet kan jämställas med kontanta medel och arbetsgången är administrativt
krävande. ICA banken AB:s pris för korttjänsten, 175 kr per kort, bekostas av
institution/motsvarande.
Har ni frågor eller vill ni ansöka om förbetalda korttjänster? Kontakta
palettesupport@slu.se

Fakturor/utbetalningsblanketter som skickas till
fakturamottagningen
När ni ska skicka fakturor och utbetalningsblanketter med bifogande underlag till
fakturamottagningen tänk på att separera underlagen med gem. Det minskar risken
för att flera fakturor/utbetalningsblanketter skannas in som en faktura. Det är också
viktigt att inte separera dokumenten genom att häfta dem eftersom det skapar
merarbete för fakturamottagningen när fakturorna ska skannas.
Frågor gällande detta kan ställas till palettesupport@slu.se.

Ny LC-nummerserie i Palette
Nummerserien för ankomstregistrerade fakturor, LC-numret i Palette, har tagit slut
och ersatts med en ny nummerserie. Den nya nummerserien är på tio tecken från
1 000 000 001, 1000000002 osv.

Kontering av besiktning av fordon
Kontrollbesiktningsavgifter för fordon har tidigare klassats som offentligrättsliga
avgifter, d.v.s. avgifter som ska betalas av köparen enligt lag, och konterats på
konto 7640. Besiktningen är numera konkurrensutsatt och enligt
Ekonomistyrningsverket (ESV) finns inte längre någon reglering av avgiften.
Därför ska i fortsättningen besiktningsavgifter bokföras på konto 6902 Försäkring
och besiktning, transportmedel. Informationen finns även i ekonomihandboken
avsnitt 4.6.4
Vid frågor kontakta Sanita.Froman@slu.se
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Byte av namn på konto 5893
För att bättre beskriva vad kontot avser byter konto 5893 Uppvaktningar inkl.
jubileumsgåvor namn till Gåvor till anställda. Här ska endast gåvor som julgåva,
minnesgåva och jubileumsgåva bokföras. Uppvaktningar bokförs på konton för
intern representation eller personalvård beroende på arten av uppvaktning.
Vid frågor kontakta Karolina.Bergstrom@slu.se
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