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Maya (tidredovisningssystem) kommer att läggas ned vid
årsskiftet
Det innebär att de institutioner som idag tidsredovisar i Maya kommer att fortsätta
göra det i vårt ekonomisystem, Agresso, från och med 2016.
Om det finns fler institutioner/avdelningar än Artdatabanken och IT-avdelningen
som aktivt tidsredovisar i Maya idag, vänligen kontakta ekonomisystem@slu.se
snarast.
Det kommer att vara möjligt att återsöka historiskt inlagda värden från Maya i
någon form som ännu inte är fastlagt.
Vi räknar med att vi efter årsskiftet kan påbörja arbete med att aktivera
tidredovisning i Agresso även för institutioner som idag inte tidsredovisar i Maya,
om intresse finns.
Eventuella frågor mailas till ekonomisystem@slu.se.

Utbildning för nya ekonomiregistrerare
Onsdag 11 november 2015, kl 9-16
Plats: Ultuna, Ulls hus, mötesrum Alnarp A305
Kursen är obligatorisk för nya ekonomiregistrerare som inte deltagit på kursen
tidigare. Max antal deltagare är 20 personer.
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Information om kursen finns på länken:
https://internt.slu.se/sv/personalfragor/kompetens-ochkarriarutveckling/administrativ-utbildning/ny-ekonomiregistrerare/
Sista anmälningsdag är den 29 oktober.
Anmälan görs på: https://internt.slu.se/sv/personalfragor/kompetens-ochkarriarutveckling/administrativ-utbildning/kurser-administrativ-utbildning/
Vid frågor maila till elin.jakobsson@slu.se

Utbildning för ny övergripande ekonom, projektekonom och
beslutsstöd
Torsdag 12 november 2015, kl 9-16
Plats: Ultuna, Ulls hus, mötesrum Skinnskatteberg (B303)
Adress: Almas allé 8, 756 51 Uppsala
Kursen är obligatorisk för nya beslutsstöd, övergripande ekonomer och
projektekonomer som inte deltagit tidigare. Max antal deltagare är 10 personer.
Information om kursen finns på länken:
https://internt.slu.se/sv/personalfragor/kompetens-ochkarriarutveckling/administrativ-utbildning/mall-adm-utb2/
Sista anmälningsdag är den 29 oktober.
Vid frågor och anmälan maila karolina.bergstrom@slu.se

Påminnelse om inventering
Senast den 18 september vill vi ha in inventeringsrapporter för inventarier och
anläggningar från institutioner/motsv. Läs mer i ekonomimeddelande 2015:8
Vid frågor kontakta inv-reg@slu.se

Fakturareferens vid beställning
Med anledning av att andelen ofullständiga fakturareferenser återigen har ökat vill
vi påminna er om vikten att uppge rätt fakturareferens vid beställningar.
Fakturareferensen består normalt av de tre första siffrorna i ert kostnadsställe följt
av den första bokstaven i förnamnet och den första och sista bokstaven i
efternamnet (123XXX). Sprid denna information till berörda inom er
institution/motsvarande.
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Frågor kan skickas till palettesupport@slu.se

Många påminnelser efter sommaren
Antalet påminnelser har ökat kraftigt efter sommarens ledigheter. Obetalda fakturor
till följd av inaktivitet leder till merarbete, avgifter, räntekostnader och i slutändan
betalningsanmärkningar. Enligt en lagändring som beslutades år 2013 får
näringsidkare lägga på en förseningsavgift på 450 kr på fakturor som inte betalats i
tid. Fakturahanteringen måste således även fungera under sommaren och andra
semesterperioder. Vi vill därför påminna er om möjligheten att lägga in tillfälliga
användare i PaletteArena. Se gärna följande e-guide som beskriver hur du lägger
till en tillfällig användare i PaletteArena: http://guider.nu/slu/190.guide
Sprid denna information till berörda inom er institution/motsvarande.
Frågor kan skickas till palettesupport@slu.se

Avslut av projekt
Ekonomiavdelningen är nu ifatt med att avsluta projekt enligt blanketter och
projektöversyner som har skickats in. Vi har även registrerat inkomna uppgifter om
dispositionstider.
Vid frågor kontakta karolina.bergstrom@slu.se

Kontrakt för externfinansierad verksamhet
I ekonomimeddelande 2015:7 skrev vi om möjligheten att registrera
externfinansierade kontrakt, typ ramavtal, i Agresso trots att det slutliga kontraktet
ännu inte fanns. Ramavtal som är inkomna ska skickas till ekonomiavdelningens
kontraktsgrupp. Om avtalet fortfarande inte är påskrivet ska saldot i
resultaträkningen kontrolleras inför kvartal tre. Ifall kostnaderna är större än
intäkterna ska ekonomiavdelningen kontaktas för ev korrigering av
kontraktsbeloppet.
Vid frågor kontakta karolina.bergstrom@slu.se
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