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Proceedo - SLU:s EFH-system hösten 2017
Våren 2015 genomförde konsultfirman Kvadrat en utredning av SLU:s
ekonomiadministrativa system som visade att dagens systemflora är för komplex
och ger för lite kostnadseffektivitet. En av rekommendationerna från utredningen
var att övergå till Proceedo EFH-system (elektroniskt fakturahanteringssystem).
Baserat på utredningens slutrapport har ekonomiavdelningen utarbetat en strategi
för ekonomiadministrativa system där det bland annat framgår att vi under hösten
2017 ska ersätta Palette med Proceedos fakturahanteringsmodul som ingår i vårt
ramavtal. (En annan punkt i systemstrategin är att övergå till Agressos
budgetverktyg, där ett projekt pågår.)
Att fortsätta med befintligt Paletteavtal är inget alternativ eftersom avtalet för
Palette inte längre följer lagen om offentlig upphandling. Istället krävs det att SLU
antingen nyttjar befintligt avtal med Visma avseende Proceedo EFH eller genomför
en egen upphandling av EFH-system.
En förstudie som ekonomiavdelningen genomförde under våren 2016 visade att
sammantaget för SLU överväger fördelarna att samla e-handel och
fakturahantering i ett system. Övergången till Proceedo EFH innebär att vi minskar
antalet system vilket leder till en minskad administration och lägre
systemkostnader och SLU kan nyttja giltiga avtal och befintliga system bättre.
Universitetsdirektören har godkänt projektplanen som avser övergång till Proceedo
EFH under hösten 2017.
Den grupp som kommer att beröras främst är ekonomiregistrerarna och ni är därför
välkomna till ett informationsmöte.

SLU Ekonomiavdelningen, Box 7086, 750 07 Uppsala
Org.nr 202100-2817
https://internt.slu.se/sv/stod-och-service/ekonomi/
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Dagordning för mötet blir följande:






Bakgrund, förutsättningar och systemstrategi
Information om projektet Proceedo EFH/9.0 Inköp
Visning Proceedo EFH
Visning Proceedo 9.0 Inköp
Tid för frågor och synpunkter

Informationsmöte för Ekonomiregistrerare i Uppsala
Tid: Den 17 oktober, kl. 9-11
Plats: Uppsala, Undervisningshuset, Lärosal K
Informationsmöte via videolänk för Ekonomiregistrerare på övriga orter
Tid: Den 18 oktober, kl. 13-15
Följande orter kopplas upp automatiskt till mötet:




SLU Alnarp Mobil(sal Studion)
SLU Skara Nonnenrummet
SLU Umeå Holly-Wood

Övriga orter ansluter på något av följande sätt:
• Skype for Business (klicka sedan på kameraikonen och välj Starta Video).
• Med webbläsare via länken: Connect. I de flesta fall frågar webbläsaren om
tillåtelse att få visa kamera och spela upp ljud från din dator, detta måste ni
godkänna för att utnyttja tjänsten.
• Externa videosystem via videoadress (SIP/H323) till: 9851@video.slu.se
Var vänlig kontrollera dina ljud och bildinställningar innan mötet startar!
Notera att det inte går att ansluta till mötet innan utsatt starttid.
Ingen anmälan krävs!
Frågor om seminariet skickas till elin.jakobsson@slu.se
Vid problem med uppkoppling kontakta helpdesk anknytning 2010 tonval 2 eller
videoconference@slu.se

Registrera Milstolpar på kontrakt- och projektdelar i
Agressowebb
Nu finns en möjlighet för dig som är projektekonom eller övergripande ekonom att
själv registrera Milstolpar på kontrakt/projekt. Funktionen milstolpe kan användas
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för att lägga in sökbara datum som är viktiga i projektet. För att öka spårbarheten är
det bra om samma benämning för en händelse används. Förslagsvis






REKV (datum för rekvirering)
FAKT (datum för fakturering)
EKRED (datum för ekonomisk redovisning)
SLUTRED (datum för slutredovisning)
VETRED (datum för vetenskaplig redovisning)

Det finns en e-guide som visar hantering av milstolpar:
http://guider.nu/slu/555.guide
Funktionen är bara tillgänglig i Agressowebb som finns under Verktyg och system,
se guide http://guider.nu/slu/208.guide. I denna guide visas också hur du loggar in
(punkt 2 i guiden) och hur du skapar ett lösenord (punkt 3 & 4 i guiden). Vi har
ingen ”single sign on”-funktion i Agressowebb för närvarande.
För att komma in i systemet behöver du hitta ditt användar-id - titta i det nedre
högra hörnet när du är inne i ditt ”vanliga” Agresso, se bilden här nedan. De flesta
av er har samma användar-id som i Palette, men några av er har bytt institution och
har därmed en ”gammal” id i Agresso.
När du lagt in dina milstolpar kan du använda en rapport för att söka milstolpar för
en viss period. Rapporten finns både i Agressowebb och i klienten, dvs i ditt
vanliga Agresso. Rapporten finns också beskriven i e-guiden ovan.
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Vid frågor kontakta ekonomisystem@slu.se

Sändning av betalningar vecka 44
Den 4 november är det arbetstidsförkortning dag före Alla helgons dag och
ekonomiavdelningen kommer vara mindre bemannat. Vecka 44 kommer
sändningar av betalning för betalningsbevakning hos bank därför att ske på
måndag, onsdag och torsdag.
I normala fall sker sändningar av betalningar på måndagar, onsdagar och fredagar.
Vid frågor kontakta karolina.bergstrom@slu.se

Information om försenade betalningar från Vetenskapsrådet
Vetenskapsrådet informerar om att de sedan början av 2016 haft stora tekniska
problem vad gäller integrationerna mellan bidragshanteringssystemet och
ekonomisystemet vilket förorsakat problem med bidragsbetalningarna.
VR meddelar att målet är att samtliga beviljade bidragsmedel som avser 2016
också ska kunna utbetalas under 2016.
Vid frågor kontakta kontrakt@slu.se

4(5)

Ekonomimeddelande 2016:11

Personalförändring vid ekonomiavdelningen
Redovisningschef Karolina Bergström har efter 13 år vid SLU bestämt sig för att
gå vidare till en controllertjänst vid Uppsala kommun. En förlust för SLU men vi
önskar lycka till på nya jobbet. Stort tack till Karolina för dessa år då hon utvecklat
SLU:s redovisning och redovisningsrutiner på ett strålande sätt! Rekrytering av
hennes efterträdare påbörjas nu och vi arbetar även för en kortsiktig lösning över
bokslutsarbetet.
Vid frågor kontakta ekonomichef malin.larsson.lewin@slu.se
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